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A música é a língua materna de Deus 

Foi isso que nem católicos nem protestantes 

entenderam 

Que em África, os deuses dançam 

E todos cometeram o mesmo erro 

Proibiram os tambores 

Na verdade, se não nos deixassem tocar os 

batuques 

Nós, os pretos, faríamos do corpo um tambor 

Ou mais grave ainda 

Percutiríamos com os pés sobre a superfície da 

terra 

E assim 

Abrir-se-iam brechas no mundo inteiro 

 

– Mia Couto, Sombras da água. 
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RESUMO 

 

Entre os casos documentados pelo Santo Ofício no momento de seu exercício no Mundo 

Atlântico português, as bolsas de mandinga aparecem como a religiosidade mais recorrente 

entre as praticadas pelos africanos e seus descendentes. Encaradas como dotadas de poder, 

elas foram utilizadas por vários grupos étnicos, negros e não-negros, que buscavam solucionar 

os inumeráveis problemas decorrentes do colonialismo.  Entre as fontes arroladas para esta 

pesquisa, no âmbito inquisitorial, notamos que a maior parte dos envolvidos com esses 

materiais foram, em grande medida, os africanos e seus descendentes. Partindo desse 

pressuposto, objetivamos entender as cosmovisões trazidas por esses sujeitos para a capitania 

da Bahia do século XVIII e como eles se utilizaram dos diálogos socioculturais estabelecidos 

pela diáspora africana para realizar a manutenção de suas etnicidades em um espaço 

desfavorável para isso por causa da perseguição religiosa. Por meio dessa análise, percebemos 

que as interações atlânticas possibilitaram a homens e mulheres negras o acesso a 

protagonismos, a partir de uma visão de mundo aberta ao novo, mas sem ignorar o antigo. 

 

Palavras-chave: Bolsa de mandinga, escravidão atlântica, diáspora, religiões afro-brasileiras, 

Inquisição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Among the cases documented by the Holy Office at the time of its exercise in the Portuguese 

Atlantic World, the “bolsa de mandinga” appear as the most recurrent religiosity among those 

practiced by Africans and their descendants. Seen as empowered, they were used by various 

ethnic groups, blacks and non-blacks, who sought to solve innumerable problems that were 

victimized in the colonial period. Among the sources listed for this research at the 

inquisitorial scope, we note that most of those involved with these materials were those who, 

to a large extent, were trafficked as slaves to Brazil. Based on this assumption, we aim to 

understand the worldviews brought by these subjects to the capitaincy of Bahia of the 

eighteenth cetury and how they used the socio-cultural dialogues established by the African 

diaspora to carry out the maintenance their ethnicities in an unfavorable space for this because 

of religious persecution. Through this analysis, we realized that the Atlantic interactions made 

it possible for black men and women to access protagonism, through a worldview open to the 

new, but without ignoring the old.  

 

Keywords: Bolsa de mandinga, Atlantic slavery, Diaspora, Afro-Brazilian religions, 

Inquisition. 
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INTRODUÇÃO 

 

No ano de 1717, em Belém do Grão Pará, após ter caído no sono e ter deixado uma 

bolsa em cima de um tamborete, o escravo Francisco da Silva foi castigado pelo seu senhor 

que, curioso ao ver aquele objeto, o abriu e não se agradou do que encontrou ali dentro. Além 

disso, ele o obrigou a apresentar suas culpas contra a religiosidade cristã diante do comissário 

do Santo Ofício chamado Manoel de Brito, pois aquela bolsinha contrariava os dogmas da 

Igreja católica
1
. 

 Um ano antes deste ocorrido, Francisco havia conhecido um marinheiro português, 

que vinha da Bahia, “em tempos de navio” 2, o qual ele não sabia o nome. Na noite em que o 

navio desembarcou, o escravo ouviu o condutor de embarcação falando sobre “mandingas dos 

pretos” que era “boa pra tudo”. Neste instante, aquele homem lhe ofereceu uma delas 

pedindo-lhe que tivesse a oportunidade de mostra-la, em seguida, eles marcaram um próximo 

encontro para que esse objetivo fosse concretizado, pois, por algum motivo desconhecido, a 

mostra não poderia ser feita naquele momento. 

 No primeiro encontro entre eles a tal mandinga não apareceu em sua forma material, 

foi apresentada somente através das palavras do marinheiro. A proposta feita a Francisco 

naquela noite lhe pareceu algo convincente, tanto que passados “dois ou três dias” ele voltou a 

se encontrar com o homem que conseguiu despertar a sua curiosidade. Dessa vez, o escravo 

perguntou se ele trazia o que havia lhe prometido, foi aí que o marinheiro o convidou até a 

casa onde ele estava hospedado para cumprir a sua promessa. 

 Quando chegou ao lugar, sem desapontar Francisco, o homem do mar tratou de validar 

as suas palavras anteriores e, sem hesitar, expôs o material tão esperado. Em mais uma noite 

de descoberta de mistérios até então desconhecidos para o escravizado, “duas cartas de tocar3 

lhe foram apresentadas, uma para jogos e outra para mulheres, com suas figuras à margem e 

nas costas com seus rótulos e caracteres”. O marinheiro foi lendo e transcrevendo para ele em 

outro papel, o qual colocou em uma bolsa que trazia consigo. Em seguida, ele acrescentou 

uma oração que um soldado chamado Marques, havia lhe dado antes de ir para a tropa de 

guerra e morrer.  

                                                 
1
 IANTT, Inquisição de Lisboa. Cadernos do Promotor nº 86, fls. 171-173. 

2
 Se o período entre o contato do escravo com o marinheiro e a denúncia foi de exatamente um ano como é 

descrito na documentação, os tais “tempos de navio” correspondem ao mês de janeiro.  
3
 As “cartas de tocar” eram pedaços de papel que poderiam conter desenhos e orações. Esse material era ativado 

através do toque em alguém. Essa prática tem origem europeia, mas foi muito difundida entre os negros que as 

utilizavam com utensílio das bolsas de mandinga. SOUZA, Laura de Mello. O diabo e a Terra de Santa Cruz. 

Feitiçaria e religiosidade popular no Brasil colonial. São Paulo: Companhia das letras, 1986, p. 228-30. 
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 Terminado o processo de confecção da bolsa, Francisco acabou recebendo a mandinga 

que tanto esperava. Para testar o efeito da mandinga que havia recebido, ele utilizou a carta de 

jogos em um jogo de cartas numa noite em que ele fez apostas com um homem. Ele 

conseguiu ganhar todas as disputas, porém, restituiu tudo o que ganhou, pois entendeu que 

aquilo aconteceu por efeito da carta de tocar. O escravo relatou que aquela foi a única vez que 

fez uso das mandingas, algo que os membros do Santo Ofício responsáveis pelo caso não 

acreditaram, para eles aquela poderia até ser a última vez que ele havia utilizado a carta de 

jogos, entretanto, “duvidaram muito não usar nunca da carta de tocar [ilegível] de mulheres 

quando o ordinário intento de semelhantes é para atrair mulheres que querem”4. 

 No presente estudo abordaremos algumas experiências na diáspora africana marcadas 

pelas bolsas de mandinga. Esses objetos eram muito cobiçados no período colonial do 

“Brasil”, principalmente durante o século XVIII. Nesse período, a Inquisição portuguesa 

perseguiu processando e recolhendo denúncias contra muitos sujeitos que ousaram fazer uso 

delas. Além disso, muitos negros resistiram às dificuldades impostas pelo sistema 

escravocrata através da fé que depositaram nelas5. 

A denúncia
6
 que apresentamos mostra como as mandingas podiam aparecer como algo 

que despertava a curiosidade de uma pessoa inserida na sociedade colonial. O escravizado 

Francisco da Silva se interessou por elas depois de ouvir um marinheiro que havia chegado da 

capitania da Bahia. A mandinga foi apresentada a ele como uma coisa que era produzida pelos 

negros e que era “boa pra tudo”. Este simples dado revela algo importante sobre a divulgação 

desses objetos, ele aponta para sujeitos de procedências africanas como os principais 

personagens responsáveis por sua confecção, uma vez que os negros presentes na América 

portuguesa eram os africanos e seus descendentes. O cotidiano escravocrata abria margem 

para que um negro sentisse vontade de carregar um objeto que tinha poder para solucionar 

todo tipo de situação. 

Acreditamos que os conhecimentos sobre a produção das bolsas apreendidas pela 

Inquisição portuguesa desembarcaram na capitania da Bahia através dos africanos da antiga 

Costa dos Escravos, Costa da Mina e da África Central. No século XVIII, houve fluxo intenso 

                                                 
4
 IANTT, Inquisição de Lisboa. Cadernos do Promotor nº 86, fls. 171-173. 

5
 “No caso dos escravos, sua atuação foi muito limitada pelos interesses da escravidão, chegando os senhores a, 

muitas vezes, esconder seus cativos para não perde-los. Paradoxalmente a escravidão foi capaz de „proteger‟ os 

africanos do Santo Ofício, para que continuassem escravos e, com isso, favoreceu a sobrevivência dos cultos 

negros urdidos na diáspora dos africanos no Brasil. VAINFAS, Ronaldo e SOUZA, Juliana Beatrriz de. Brasil de 

todos os santos. Rio de Janeiro: Ed. Jorge Zahar, 2000, p. 24. 
6
 As fontes utilizadas para a realização desta pesquisa serão em sua maioria denúncias e processos inquisitoriais. 

Inserimos mais detalhes sobre esta documentação no primeiro capítulo desta dissertação. 
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de pessoas escravizadas dessas regiões da África para o Brasil7. Percebemos que esses objetos 

possuem relação com os bo8
 e os minkisi9, que eram objetos de poder, utilizados como 

fetiches10 públicos e pessoais na África Ocidental e Centro-ocidental respectivamente11. 

Na capitania da Bahia, dentre os africanos ocidentais, o grupo étnico que mais 

influenciou na formação cultural daquele espaço foram os jejes. Esse grupo reunia pessoas 

oriundas das regiões de falantes da língua gbe. Já entre os africanos centro-ocidentais, dentre 

eles vários grupos, os conhecidos como “angolas” foram durante parte do século XVII, o 

grupo que mais forneceu escravos para a Bahia. Tanto um como o outro tiveram sua parcela 

de contribuição na divulgação dos conhecimentos compartilhados nas bolsas de mandinga 

setecentistas12. 

Além dos africanos, outros grupos de pessoas também faziam uso das famosas bolsas 

de mandinga. Os afro-baianos, crioulos descendentes de africanos, aparecem como portadores 

de uma herança cultural que passava por um processo de transformação ou mesmo de 

reinvenção em solo luso-americano. O século XVIII registra um aumento crescente dessa 

comunidade. Entretanto, não esqueçamos que outros grupos como os de pessoas indígenas e 

brancas também adotavam práticas africanas quando não encontravam a resolução para os 

seus problemas em seus meios convencionais. Esse último grupo, em sua maioria, mesmo 

reconhecendo a eficácia dessas práticas atribuía o seu poder ao Diabo13. 

                                                 
7
 Para um estudo mais aprofundado sobre o tráfico entre Costa dos Escravos e Brasil ver: PARÉS, Luis Nicolau. 

A formação do candomblé: história e ritual da nação jeje na Bahia. Campinas: Editora da Unicamp, 2006. 
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Nesta introdução vamos trazer uma discussão historiográfica sobre como os estudiosos 

da escravidão abordaram a história dos negros na diáspora atlântica. Veremos que os 

primeiros estudos sobre este assunto tratavam os africanos e seus descendentes como coisa, 

como mercadoria objetificada que não poderia agir sem a tutela de um senhor de escravos. 

Algo que mudou ao longo dos anos, principalmente após os trabalhos alinhados a Nova 

História que passou a tratar o negro como protagonista de suas experiências. Essa dissertação 

segue esta última linha, assim como os trabalhos elaborados acerca das bolsas de mandinga 

que trataremos de apresentar logo em seguida. 

Logo após este debate apresentaremos o conceito que elencamos para abordar as 

experiências religiosas dos negros na diáspora atlântica. Optamos pelo conceito de 

crioulização cultural para dar conta dos casos que iremos trazer para este trabalho, pois 

acreditamos que a prática de uso e produção das bolsas de mandinga passou por um processo 

de reinvenção para que fossem divulgadas na sociedade colonial e assim como as pessoas 

desembarcadas do lado de cá do Atlântico, esses objetos precisaram se adaptar ao novo 

ambiente. 

 

Os negros na historiografia brasileira 

 

No Brasil, durante a década de 1960, ao estudarem o sistema escravista, historiadores 

e sociólogos percebiam nele uma instituição excludente que, por meio da violência, tratava o 

negro como objeto. A figura do senhor de escravos representava o controle. Desta forma, os 

escravos só tinham ação se esta fosse tutelada pelo senhor. Sem ele, seria impossível 

encontrar uma forma de sobrevivência. Essa visão foi proposta por Fernando Henrique 

Cardoso e ficou conhecida como teoria da “coisificação”. Este autor concebia que a vontade 

do escravo era anulada pelo tempo de cativeiro, o que o tornava submisso ao seu senhor. Ele 

afirma que, no geral, era possível obter a coisificação subjetiva do escravo. Sobre esta visão, 

Juciene Apolinário diz que “os escravos foram testemunhos mudos de uma história para a 

qual não existem senão como uma espécie de instrumento passível” 14. 

Nas décadas seguintes, alguns autores passaram a discutir e a refutar a teoria da 

coisificação. Clovis Moura foi um deles. Mesmo assim, estes intelectuais acabavam 

reproduzindo este conceito, pois, para eles, quando o escravo se rebelava, não era capaz de 

                                                                                                                                                         
sociedade colonial na América portuguesa. MANDROU, Robert. Magistrados e Feiticeiros na França do século 
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(1739-1800). 2. Ed. Goiânia: Kelps, 2007, p. 34.   
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produzir meios racionais que fossem suficientes para que fosse alcançada sua própria 

autonomia15. Deslocados contra a sua vontade para a América Portuguesa e para outras partes 

do mundo, estes sujeitos foram submetidos a viver em um sistema que os anulava e lhes 

reservava lugar de vítima. 

Por meio de contribuições historiográficas elaboradas na década de 1970, foi possível 

pensar o escravo e suas relações com a administração colonial e seus senhores por um viés 

que não tinha a violência como o único instrumento responsável pela manutenção do sistema 

escravocrata. A partir dos anos de 1980, foi lançado um novo olhar sobre a presença do negro 

em solo luso-americano. Neste momento, surgiram novas perguntas no campo de estudo da 

escravidão que visavam colocá-lo como protagonista de sua própria história. Essa nova visão 

valorizou a capacidade dos africanos e seus descendentes de encontrar momentos para agir 

por vontade própria no cotidiano escravista, algo que contribuiu para a construção de um 

espaço de diversidade cultural, “aos poucos se percebia que os escravos possuíam certa 

autonomia com relação ao ciclo de vida e mobilidade em detrimento do julgo senhorial” 16. 

Em A Historiografia dos primeiros tempos do Brasil moderno. Tendências e desafios 

das duas últimas décadas17, Stuart B. Schwartz destaca que o ano de 1988, centenário da 

abolição da escravidão no Brasil, foi o momento em que houve grande interesse pela cultura 

africana e afro-brasileira por parte dos pesquisadores de História Colonial e Imperial. 

No campo da História Social, as décadas de 1970 e 1980 recepcionaram os primeiros 

trabalhos que permitiram a compreensão dos escravos e do sistema escravista. Destacamos 

autores como Robert W. Slenes com a sua tese de doutoramento sobre a demografia da 

escravidão no Brasil, no período de 1850 – 1888; Kátia de Queirós de Mattoso, com o livro 

“Ser Escravo no Brasil”; Mary Karasch, com “A vida dos escravos no Rio de janeiro (1808-

1850)”; e Leila Mezan Algranti, que escreveu sobre a escravidão no Rio de Janeiro18. 

João José Reis, um dos maiores expoentes no que diz respeito à historiografia sobre a 

escravidão, diz que os escravos não foram passivos, mas desenvolveram técnicas de 

negociação que os senhores tiveram que se adequar para manter a paz na senzala19, e quando 
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essa transação não era bem-sucedida, eles fugiam em resposta aos abusos que sofriam. Sidney 

Chalhoub20, analisando processos-crime, na perspectiva da negação do trabalho, mostra que, 

por vezes, o escravizado negociava a escravidão quando esta lhe proporcionava alguma forma 

de liberdade. 

O período de escravidão no Brasil foi marcado pela utilização de violência no controle 

dos escravos. Na tentativa de exercer a sua cultura, os africanos eram brutalmente reprimidos. 

Mesmo assim, para alguns deles, essa repressão não era suficiente ou capaz de esgotar a sua 

vontade de pôr em prática a sua autonomia. O elemento cultural era utilizado pelo senhor de 

escravos para negociar a paz no cativeiro. É verdade que, durante este período, nunca houve 

paz verdadeira, por isso a negociação dela era algo de grande importância para um senhor. Os 

escravos não se acomodavam com a posição que lhes era atribuída, descontentes, enfrentavam 

seu senhor em busca de melhoria ou de liberdade. Nessa luta, o senhor tinha grande vantagem 

em recursos materiais, porém, os escravos faziam uso de inteligência e da criatividade, eles 

tinham “uma visão de mundo aberta ao novo” 21. 

Alguns espaços frequentados pelos negros passaram a gerar preocupação para a classe 

dominante, por exemplo, os quilombos, por causa do seu caráter de revolta. Se analisarmos 

numa perspectiva senhorial, os quilombos representavam um mau exemplo, pois, 

normalmente, um negro da senzala passava, pelo menos, duas vezes por ele. Essa passagem 

era tudo que os senhores não queriam. Visto que, por meio do contato com este lugar, as 

chances de ocorrer revolta por parte dos escravos aumentariam em grande proporção22.  

Através das Irmandades Religiosas, os negros tinham a possibilidade de comprar sua 

alforria por meio da manutenção de redes complexas de arrecadação financeira. Além disso, 

executavam suas festas, de cunho lúdico ou religioso, podiam, também, através das missas 

que as filiações a esta instituição lhes garantiam, angariar a passagem de suas almas para o 

outro mundo. Em A morte é uma festa, Reis nos apresenta uma Bahia onde os africanos e seus 

descendentes transitavam entre as irmandades e nelas encontravam espaço para exercer suas 

práticas culturais23. O mesmo autor mostra como poderia haver conflitos neste ambiente 

provocados por causa dos grupos étnicos24. Neste caminho, Lucilene Reginaldo, em Os 
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Rosários dos Angolas, nos revela que os angolas foram a etnia que mais frequentou as 

Irmandades no século XVIII25. 

Marina de Mello e Souza, em Histórias, mitos e identidade nas festas de reis negros 

no Brasil26, investiga o contato da história do reino Congo com o catolicismo português. Ela 

percebeu “que a eleição de Reis Congos, realizada por africanos e seus descendentes, foi 

costume amplamente disseminado na América portuguesa” 27, e nos apresenta um mundo 

complexo, feito entre sujeitos escravizados e autoridades religiosas e seculares, em torno do 

ato simbólico de coroação, que centralizava o poder da administração, carregado de valores 

históricos, políticos, culturais e religiosos. 

No sentido de enfatizar as práticas culturais dos africanos e seus descendentes, 

consideramos essencial destacar os esforços pioneiros de Nina Rodrigues, o qual, em Os 

africanos no Brasil, investiga a religiosidade dos negros baianos e acaba desvendando que 

havia diferenças entre os grupos étnicos no que diz respeito às suas crenças. Alguns autores 

foram influenciados por ele, por exemplo, Arthur Ramos e Edison Carneiro. O primeiro nos 

mostra, em As culturas negras no Novo Mundo, que as elaborações religiosas são meios que 

facilitam o estudo do tráfico atlântico de escravos, pois, por meio delas, é possível identificar 

traços culturais de uma determinada nação28. Já o segundo apresenta uma Bahia em que um 

complexo quadro de influências religiosas é utilizado nas manifestações dos negros29. 

Dentre os estudos mais recentes sobre a religiosidade afro-brasileira na Bahia, 

destacamos o trabalho de Luís Nicolau Parés, A formação do candomblé. Nele, o autor mostra 

como os jejes foram importantes no desenvolvimento do que hoje conhecemos como 

candomblé, influenciando e sendo influenciados pela sociedade baiana30. Acrescentemos, 

também, os estudos do já citado João José Reis, pois, em Domingos Sodré31, ele faz um 

importante trabalho de microanálise sobre a trajetória de um homem africano que foi 
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submetido ao tráfico atlântico e utilizou o seu saber religioso para sobreviver ao sistema 

escravocrata. Junto com Flávio dos Santos Gomes e Marcus Carvalho, Reis escreve o Alufá 

Rufino32, mais uma rica contribuição para a micro-história, revelando a complexidade das 

experiências da escravidão para um africano em diáspora.   

Dentre os estudos inquisitoriais, Laura de Mello e Souza33 nos ajuda a entender como 

funcionava a cultura popular na sociedade colonial através cultura popular europeia do 

medievo e da cultura africana. Para ela, os africanos não foram somente força de trabalho, 

pelo contrário, atuaram ativamente na formação sociocultural das várias capitanias presentes 

no Brasil. Os trabalhos de Luiz Mott, elaborados a partir de documentação produzida pelo 

Santo Ofício (assim como os de Mello e Souza), nos revelam fatos importantes com relação 

às experiências religiosas na colônia. 

James Sweet diz que o africano no Brasil utilizou-se de várias técnicas de resistência 

contra a escravidão. O autor mostra como a religiosidade foi o meio mais eficaz na busca de 

autonomia no sistema escravocrata, atingida por meio da conciliação entre as suas práticas e 

outras conhecidas através da diáspora34. É verdade que esta ação nem sempre tinha como 

objetivo principal acabar com a escravidão, mas sim a manutenção dela, ou seja, uma forma 

de liberdade incompleta era algo almejado pelos escravos nesses atos. 

 

A historiografia das bolsas de mandinga 

 

Dentre os autores que se dedicaram ao estudo das bolsas de mandinga no contexto do 

mundo Atlântico português é consenso que esses objetos eram compostos de elementos de 

múltiplas culturas e que eram utilizados como amuletos protetivos. O estudo deste tema tem 

sido explorado no que diz respeito a sua fluidez cultural, entender essa dinâmica têm sido uma 

tarefa relevante no campo do estudo das religiosidades nos últimos anos
35

. 
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Para esta pesquisa destacamos alguns trabalhos que tem nos ajudado a elaborar a nossa 

interpretação acerca das bolsas de mandinga. Laura de Mello e Souza, já citada aqui, é 

pioneira na análise de fontes inquisitoriais que abordam o tema. Nesse primeiro esforço de 

pesquisa, ela já notava que as bolsinhas eram carregadas de significados culturais 

diversificados, segundo a autora, esta é “talvez a mais sincrética de todas as práticas mágicas 

de feitiçaria (...), são a resolução específica de hábitos culturais europeus africanos e 

indígenas: congregam a tradição europeia dos amuletos com o fetichismo ameríndio e os 

costumes das populações da África”
36

. Ainda de acordo com a historiadora, esta manifestação 

cultural foi muito valorizada no âmbito social do Mundo Atlântico português. Sua visão é que 

esses objetos eram essencialmente coloniais. 

Outra autora que nos faz refletir sobre este tema em larga medida é a historiadora 

Daniela Calainho. Sua pesquisa tem nos ajudado a pensar na variedade de situações em que se 

fazia recorrência às bolsas de mandinga. A autora explora um número considerável de fontes 

inquisitoriais e nos mostra que esses objetos circularam de forma ampliada no mundo 

português. Ela também nos apresenta que na divulgação desses objetos de poder, foram 

disseminados traços das culturas africanas que engendraram na vida da sociedade atlântica. 

Além disso, ela destaca que a presença de significados de várias religiosidades nesses objetos 

são elementos que nos aproxima das devoções religiosas dos negros na diáspora
37

. 

Didier Lahon
38

 e Vanicléia da Silva Santos
39

 trazem reflexões de como as bolsas de 

mandinga poderiam representar formas africanas de interpretar as religiosidades vivenciadas 

na diáspora atlântica. O primeiro autor trabalha com a noção de que os ensinamentos 

adquiridos em África foram essenciais para a assimilação de outras culturas no mundo 
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português. Para ele, quando os africanos recorriam à outras cosmologias eles tentavam 

traduzi-las à luz de seus saberes e costumes, ele se utiliza especificamente das crenças 

difundidas na África Ocidental como baliza. Já a segunda autora diz que as bolsas de 

mandinga eram objetos afro-católicos. O episódio marcante que lhe faz pensar dessa forma é a 

presença de missionários católicos no antigo Reino do Kongo. Ela acredita que nesta região, 

os africanos vivenciaram uma forma bem particular de cristianismo, seria o que John 

Thornton chamou de “catolicismo africano”
40

. 

Durante o período de elaboração desta pesquisa, um trabalho notável que acaba 

corroborando com o que havíamos pensado foi elaborado acerca da produção das bolsas de 

mandinga. Cécile Fromont foi em busca dos significados africanos presente nesses objetos. A 

autora nota que, na dissolução desta prática as cosmologias dos africanos ocidentais e centro-

ocidentais foram amplamente difundidas no mundo português. Para ela, é interessante se 

pensar na ideia de que as bolsinhas poderiam ser vistas pelos africanos como os bo e os 

minkisi, mas sem abandonar a percepção de que eles poderiam enxerga-las como bolsas de 

mandinga. O cotidiano criativo da diáspora é o produto que merece atenção em seu estudo
41

. 

Assim como os autores destacados acima, acreditamos na fluidez desses objetos, a 

visão de Cécile Fromont sobre as bolsas de mandinga é a que mais se aproxima da nossa. Para 

nós, o principal elemento que atua na composição dessas bolsinhas é a diáspora. O trabalho 

dessa autora é essencial para que possamos entender a dinâmica dos diálogos culturais que os 

africanos fizeram entre as culturas no Mundo Atlântico português. A percepção de que as 

mandingas poderiam ser muitas coisas ao mesmo tempo abre varias possibilidades no campo 

de pesquisa das religiosidades, este trabalho é uma delas. 

Olhando o negro como sujeito ativo na sociedade colonial, buscamos compreender as 

suas praticas culturais na capitania da Bahia, no que se refere ao uso das bolsas de mandinga, 

bem como valorizá-las, a fim de mostrar sua contribuição na formação social do país, como 

forma de reconhecimento da presença de elementos culturais trazidos pelos africanos ao Novo 

Mundo através da diáspora africana. 

 

Crioulização cultural e formação afrorreligiosa a partir das bolsas de mandinga 
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 Ver THORNTON, John K. A África e os africanos na formação do mundo atlântico, 1400-1800. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2004 .  
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As evidencias que serão apresentadas mais a frente nesta pesquisa demonstra que o 

grupo que mais fez uso das bolsas de mandinga, neste recorte temporal, foi o de negros42. 

Entretanto, nosso foco é mostrar como sujeitos de diferentes etnias influenciaram a sociedade 

do século XVIII divulgando essas bolsinhas na capitania da Bahia e como esses objetos 

ajudaram os africanos e seus descendentes na manutenção de suas identidades. Resta-nos 

entender se essa prática foi fruto da sobrevivência de africanismos ou de adaptação criativa 

das religiosidades africanas consubstanciadas de outras práticas dentro do sistema 

escravocrata.   

Neste sentido, os estudos sobre a cultura africana que evidenciavam a sua 

sobrevivência cultural teve como precursor o sociólogo norte-americano Melvile Herskovits. 

Seus estudos se baseavam no modelo de aculturação, no qual as práticas culturais dos 

africanos no Novo mundo não sofriam alteração com relação a sua origem, isto é, mesmo 

depois de transportados pelo Atlântico, retirados de sua terra natal, eles conseguiam 

“continuar” realizando os seus costumes sem sofrer influência dos eventos que ocorreram em 

suas vidas desde que foram trazidos do continente africano. Segundo essa corrente 

interpretativa as tradições africanas conseguiam permanecer conservadas sem sofrer 

influência da cultura dominante43. 

Em oposição a essa linha teórica, surgiu o conceito de crioulização. Esse conceito 

busca valorizar o processo histórico pelo qual os africanos passavam devido ao tráfico 

atlântico. Este novo olhar sobre as culturas dos africanos e seus descendentes nas Américas 

critica o modelo proposto acima por causa da busca demasiada por sobrevivências de 

africanismos, sendo que uma possível continuidade das tradições africanas no Novo mundo 

não é negada pela teoria crioulista, pelo contrário, ela valoriza os processos culturais pelos 

quais algumas práticas precisaram passar para sobreviver de uma forma recriada, além disso, 

se acrescentarmos que as religiosidades também passavam por processos de transformação na 

África, constataremos que o movimento de crioulização não é um fato exclusivamente 

americano44. 

Esse novo enfoque teórico metodológico foi elaborado por Sidney Mintz e Richard 

Price, pois eles acreditavam que a mudança de um local para outro implica em algum tipo de 

alteração no estilo de vida. Levando em conta a diáspora africana, as pessoas que fizeram a 
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travessia do atlântico encontraram do lado de cá uma sociedade organizada em moldes 

econômicos e religiosos diferentes dos quais elas conheciam, e para sobreviver precisaram se 

adaptar ao novo ambiente, em alguns casos essa regra servia também para as suas práticas 

culturais45. Percebemos que para o estudo das bolsas de mandinga devemos levar em conta a 

crioulização cultural, pois entendemos que a capacidade dos africanos de fazer com que suas 

práticas fossem adaptadas e o nascimento de crioulos no Novo mundo oscilavam no século 

XVIII, ou seja, a crioulização além de se manifestar da forma já citada aqui poderia ser 

expressa na demografia populacional, entretanto, entendemos que o primeiro modelo é o mais 

interessante para a nossa pesquisa46. 

Na capitania da Bahia, bem como em todo o Mundo Atlântico português, os africanos 

e seus descendentes se valeram de sua criatividade para que algumas das suas práticas 

culturais sobrevivessem de forma recriada. É neste contexto de recriação que as bolsas de 

mandinga se inserem, elas foram adaptadas ao novo ambiente e sofreram influência de 

diversas culturas dos lugares onde eram divulgadas, uma adaptação que se elevou ao nível das 

necessidades de seus usuários, algo que já vinha sendo feito nas sociedades africanas que 

faziam uso dessas bolsinhas antes mesmo do tráfico atlântico, mas que agora teve o seu leque 

de diversificação aumentado.  

  

Os capítulos deste estudo 

 

 Dividimos este trabalho em quatro capítulos. Para facilitar a compreensão do leitor, 

escolhemos três conceitos-chave para um melhor entendimento do que será proposto, eles 

foram escolhidos pensando nas dinâmicas que ocorreram no espaço atlântico durante o 

período de tráfico transatlântico. Tomamos como principal foco de nossa análise o século 

XVIII. 

 Para os dois capítulos iniciais, escolhemos o conceito de diáspora. Durante o século 

XVIII, muitos sujeitos desembarcaram em solo brasílico, para além dos nativos indígenas, 

europeus e africanos trouxeram para o Novo Mundo novas formas de viver o cotidiano, em 

suas terras, eles viviam em sociedades organizadamente diferentes da que encontraram do 

lado de cá do atlântico. Entretanto, nem todos tiveram a mesma liberdade de impor os seus 
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costumes. Portanto, nosso foco vai girar em torno das práticas consideradas marginais 

perseguidas pela cultura dominante por meio da Inquisição portuguesa através do Santo 

Ofício. Veremos no primeiro capítulo como se deu a difusão do termo mandinga no Mundo 

Atlântico português. Já no segundo, analisamos de forma qualitativa, um compilado de 

denúncias e processos em busca de entender as especificidades das bolsas de mandinga para 

os seus usuários. 

 Notamos que para o Brasil e, em específico a Bahia, grande parte dos usuários que 

aparecem nos documentos elaborados pela Inquisição portuguesa eram pessoas negras. Com 

base nesse dado, utilizamos o conceito fronteira étnica do antropólogo Frederik Barth
47

 para 

nos guiar na análise das procedências dos africanos que desembarcaram na Bahia do século 

XVIII. Aqui o nosso foco não foi priorizar uma determinada identidade étnica, mas sim, 

entender como todas as etnias presentes naquele espaço conviveram em um contexto plural. 

Para a capitania é consenso entre os estudiosos do tráfico atlântico que a maior parte dos 

africanos que foram envolvidos nesse comércio era, maioritariamente, sujeitos oriundos da 

África Ocidental. Entretanto, eles não foram os únicos, nem mesmo formaram uma 

comunidade ritual homogênea no que diz respeito às bolsas de mandinga aqui no Brasil, aliás, 

esses já viviam em um ambiente bastante diversificado do lado de lá do oceano. Africanos 

centro-ocidentais, nativos brasileiros e europeus também compuseram este quadro. 

Recorremos aos números do tráfico para entender a influência afrorreligiosa na divulgação 

das bolsas setecentistas e como as etnias africanas realizaram a manutenção de suas práticas 

com o fim de adaptá-las a nova conjuntura em que foram inseridas. Essa será a discussão do 

terceiro capítulo. 

 Para o capítulo de número quatro, escolhemos o conceito de espaço de convergência 

utilizado pela historiadora Marina de Mello e Souza
48

 que se baseou nele para entender os 

significados da cruz no Congo. Respeitados os espaços, nosso estudo é voltado para as 

experiências vivenciadas no contexto baiano que, como já mencionamos, foi um ambiente 

bastante plural. O conceito nos ajudou a entender os conhecimentos que foram utilizados para 

a elaboração das bolsas de mandinga. Inicialmente analisamos a trajetória atlântica de 

Francisco Borges, um homem escravizado que nasceu na Bahia e viveu em Portugal. Em 

seguida, estudamos as cartas de tocar. 

 

                                                 
47

 BARTH, Fredrik. Grupos étnicos e suas fronteiras, In: POUTIGNAT, Philippe e STREIFF-FNART, Jocelyne. 

Teorias da etnicidade, São Paulo: UNESP, 1998. 
48
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CAPÍTULO 1                                                                                                                                       

A MANDINGA NO ATLÂNTICO 

 

“O trato negreiro não se reduz ao comércio de negros. De 

consequências decisivas, na formação histórica brasileira, o 

tráfico extrapola o registro das operações de compra, transporte 

e venda de africanos para moldar o conjunto da economia, da 

demografia, da sociedade e da política da América 

portuguesa”
49

. 

-Luiz Felipe de Alencastro, O Trato dos Viventes 

 

Entre os séculos XVI e XIX, o “Brasil” viveu um dos episódios mais importantes de 

sua história. Durante este período, desembarcaram nas Américas povos europeus e africanos. 

O que torna esse evento marcante é a condição em que eles chegam do lado de cá do 

Atlântico, os primeiros na posição de colonizadores e os segundos na de escravos. Pensando 

nesta dinâmica, propomos analisar algumas experiências elaboradas por aqueles que foram 

retirados da África e trazidos em diáspora
50

 forçada ao que se chamou de “Novo Mundo”. 

Antes de entrar em contato com o solo americano, os portugueses já tinham comércio 

com as regiões ocidentais e centro-ocidentais do continente africano desde o século XV. 

Depois da chegada ao Novo Mundo, no século XVI, eles deram início ao colonialismo em 

terras brasílicas. Escravizaram povos indígenas e, posteriormente, pessoas oriundas da África 

para realizar os trabalhos nos trópicos. 

Uma nova realidade seria enfrentada do lado de cá do Atlântico a partir desse 

momento, tanto para portugueses e africanos, como para os povos nativos, logicamente, os 

desafios reservados a cada um deles não eram de mesma ordem. Entretanto, alguns problemas 

cotidianos como doença, violência e má sorte no amor geravam medo e eram capazes de se 

fazerem presentes em todas as camadas sociais e em todos os povos desse novo ambiente. 

Não era raro fazer recorrência a pessoas que tinham conhecimentos sobre mistérios 

sobrenaturais no Brasil colônia, aliás, muitas pessoas realizavam trabalhos medicinais, 

amorosos ou mesmo protetivos na sociedade desta época, auxiliados por crenças religiosas. 
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Indígenas, africanos e crioulos se encontravam em uma situação desvantajosa em relação aos 

europeus. Grande parte das situações de infortúnio na vida dessas pessoas era solucionada 

através de suas práticas e costumes culturais, sendo ausente um profissional como, por 

exemplo, um médico
51

. 

Durante o período colonial a Coroa portuguesa enviou muitos missionários para que o 

catolicismo fosse divulgado e estabelecido em sua colônia e assim se tornasse a única religião 

praticada pelos habitantes da América portuguesa. Entretanto, o cristianismo pregado pelos 

portugueses que saiam em missão religiosa não era assimilado da forma com que eles queriam 

que fosse. Essa realidade não foi vivenciada apenas no Brasil, mas também em território 

africano. Mesmo em áreas em que o culto católico se fez presente, muitos africanos 

transitavam entre os costumes tradicionais e a religião dos europeus. 

No Brasil, muitos dos africanos desembarcados por meio do tráfico Atlântico traziam 

em sua bagagem o conhecimento de costumes que eles tiveram contato em sua terra natal. 

Esse saber adquirido na África precisava passar por um processo de reelaboração cultural para 

sobreviver a realidade do Novo Mundo, já que a vida religiosa e econômica diferiam de 

qualquer experiência vivenciada por eles anteriormente. 

Cura, proteção, refúgio e variadas formas de fuga da realidade eram proporcionadas 

pelo desenvolver da religiosidade de matriz africana na América portuguesa aos africanos que 

tinham como cenário de seu cotidiano a violenta autoridade dos senhores de escravos. Porém, 

o desenvolvimento dessas práticas era algo proibido pela Coroa portuguesa que, desde sempre 

tratou de desclassifica-las identificando-as como feitiçarias. Como se não bastasse tal 

desprezo, eles trataram de perseguir toda e qualquer manifestação religiosa de origem africana 

através da Inquisição
52

.  

Essa instituição tratou de perseguir e julgar muitas pessoas que realizavam práticas 

consideradas heréticas pela Igreja católica. O Tribunal de Santo Ofício conseguiu ser uma das 

instituições mais temidas – se não a mais - do período colonial
53

. O medo de ser denunciado a 

um padre vigário, um familiar ou a um comissário, era uma das réguas sociais vivenciadas 

pela população deste período. Na América portuguesa não existiu um Tribunal inquisitorial 

como em Portugal e em Goa, os denunciados precisavam viajar até o Império português para 
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serem processados
54

. A partir de uma denúncia a um membro do Santo Ofício, um indivíduo 

já poderia ser preso em cadeia civil. O tempo de prisão variava, podendo durar longos anos e, 

além disso, o réu era tido como um criminoso comum.  

 

IMAGEM 1 

 BOLSA DE MANDINGA* 
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 Para manter o controle na colônia, além de familiares e comissários do Santo Ofício, foram enviadas duas 

visitações para a Bahia. A primeira delas, realizada por Heitor Fuurtado ocorreu no ano de 1591, ela atuou 
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SOUZA, Beatriz de. Brasil de Todos os Santos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2000, p. 66 e 68. 

Fonte: IANTT, Inquisição de Lisboa, Processo nº 2355. 

*Exemplo de bolsa de mandinga no canto inferior esquerdo.  
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No Brasil, durante o século XVIII, como fuga da realidade a que eram obrigados a 

viver, muitos africanos e seus descendentes recorreram a amuletos protetores que foram 

denominados, pela Inquisição portuguesa como bolsas de mandinga, algo que já ocorria na 

África. Esses objetos eram pequenos saquinhos que poderiam caber na palma da mão, eram 

utilizados no pescoço, no braço, no bolso de uma vestimenta, ou mesmo em qualquer outro 

lugar que possibilitasse contato com o corpo do usuário.  

A bolsa de mandinga foi a prática afrorreligiosa mais recorrente na Inquisição 

portuguesa, no que diz respeito a casos envolvendo pessoas negras. Além dos processos de 

alguns dos portadores desses objetos, muitas denúncias presentes nos Cadernos do Promotor 

apresentam casos de porte das famosas bolsinhas, principalmente no já citado século XVIII. A 

produção destes cadernos é datada entre os anos de 1541 a 1802. No total, foram elaborados 

134 cadernos. Estes documentos não obedecem a uma organização por assunto ou capitania, 

apenas o espaço temporal em que foram copiadas e arquivadas é respeitado.  Em geral, esses 

livros contêm documentos que se referem a Portugal, Brasil, África e Goa, o número de 

páginas de cada documento pode ser diferente, pois é levado em conta o conteúdo e a 

importância do suposto crime. Além disso, podem ser encontrados entre um simples termo de 

abertura de processo, a devassas que chegam a ocupar  uma parte significativa de cada livro.  

A importância dos processos pode ser percebida através de sua composição, neles 

encontramos termo de abertura, descrição dos supostos crimes, rol com testemunhas e o 

depoimento do réu. A partir destes documentos, temos acesso não apenas a descrição dos 

supostos crimes cometidos pelo réu, mas, também, a visão das pessoas que estavam próximas 

ao sujeito em questão de forma indireta ou direta. Além disso, é possível observarmos os 

protagonismos dos negros e negras ao traduzirem os símbolos católicos dos seus senhores e 

empoderarem-se em forma de bolsas de mandinga com matrizes africanas para 

consubstanciarem suas proteções.  

No circuito do Império português, o termo mandinga tinha um significado que 

extrapolava o universo das bolsinhas. Várias práticas poderiam ser encaradas como mandinga 

pelos portugueses, bastava ter relação com os negros.  Esta palavra parece indicar todos os 

utensílios religiosos manipulados pelos africanos na elaboração de suas manifestações. Mas 

não apenas isso, ela fazia referência aos povos Mandês, do Império Mali, eles ficaram 

conhecidos como os mandingas. Esse povo tinha como costume carregar bolsinhas de couro 

com manuscritos do Alcorão dentro, acreditava-se que esses objetos tinham poder protetor. 

Eles carregavam várias delas em suas batalhas e eram conhecidos como “boa gente de 
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guerra”
55

. A relação que os portugueses fizeram entre mandinga e religiosidade africana se 

deu através do contato que eles tiveram com a Alta Guiné em missão religiosa durante o 

século XVII, a seguir, veremos de forma breve, como ocorreu essa experiência.  

 

1.1 . Missão na Guiné 

 

No século XVII, missionários portugueses foram enviados até a África para realizar a 

missão de converter os povos, considerados por eles, gentios
56

. Este tipo de ação já acontecia 

desde o século XV, outros países europeus também adentraram o continente africano com o 

mesmo objetivo. Por trás de todo esse movimento religioso existia o interesse comercial dos 

europeus em fazer laços econômicos por meio da fé católica. A missão da Guiné nos fornece 

dados preciosos sobre a divulgação do termo mandinga no Império português. 

O padre português Baltasar Barreira (1538-1612), indicado pela Companhia de Jesus 

como superior da primeira Missão enviada a Guiné do Cabo Verde, escreveu várias cartas 

descrevendo como caminhava a vida religiosa nesta localidade durante o início do século 

XVII
57

. Seu olhar sobre a cultura africana naquela região partia de uma ótica cristã que 

encarava todas práticas e costumes religiosos da população local como coisas intermediadas 

pela ação do diabo. Sobre os mandingas, o padre não poupa críticas acerca da vida que eles 

levavam. Ele os descreve como todos de mesma "língua, lei e costumes", entretanto essa 

gente "vive de enganos”. Por meio desse tipo de relato é possível entender o motivo pelo qual 

o termo mandinga passou a ser sinônimo de religiosidade africana
58. 

Os enganos que o padre falava tem como referência as nominas. Estas eram bolsinhas 

com escritos da bíblia e orações católicas em Portugal. As bolsas que o padre faz alusão, 

encontradas na Guiné, são diferentes das conhecidas em solo português até então. Segundo 

Barreira, elas eram feitas de “metal e de couro, muito bem lavradas, em que mete escritos 

cheios de mentiras, afirmando que tendo consigo estas nominas nem na guerra nem na paz 

haverá coisa que lhes faça mal”. Além disso, os mandês utilizavam esses amuletos para 
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divulgar o islamismo em outros reinos africanos próximos
59

. Estes objetos eram semelhantes 

ao que mais futuramente foram denominados como bolsas de mandinga. 

Os mandingas são descritos como a “pior gente”, isso porque seguiam a religião 

mulçumana e utilizavam amuletos protetivos. Carregavam “enganos” junto ao corpo presos ao 

pescoço e produziam estes objetos para entregar a outros povos. Segundo o padre, eles tinham 

a mesma função que o agnus dei
60

, porém, ele diz que as bolsinhas utilizadas pelos mandingas 

eram diversas, ou seja, não obedeciam a uma regra de produção
61

. 

Esses pequenos recipientes com manuscritos do alcorão incomodaram bastante os 

missionários católicos que foram até a Alta Guiné, tanto que, para um habitante daquela 

região se converter ao cristianismo e ter direito ao batismo, era preciso se desfazer antes dos 

amuletos que eles carregavam. As bolsinhas eram foco de atenção dos missionários, eles 

pediam para que os mandingas as lançassem no mar, pedido esse que apenas poucas pessoas 

atenderam. Ao serem abordadas pelos padres que iam até elas para falar do batismo, a maioria 

escondia seus amuletos da visão dos missionários. 

Se livrar dos objetos protetivos se transformou em uma prova de conversão ao 

cristianismo, vejamos o caso de um rei que não é identificado pelo nome que decidiu se tornar 

cristão:  

 

Vindo um destes de outro Reino em busca do Padre para receber dele o Santo 

Batismo, um Rei principal por cujas terras passou fez quanto pode pelo desviar do 

intento que levava, mas procurou induzi-lo a que fizesse o mesmo; contou este ao 

Padre algum tempo depois de ser cristão, que quando era gentio houve de um 

Mandinga, ministro da maldita seita de Mafoma
62

, uma vestidura cheia de certas 

nominas, com que enganam os gentios, afirmando-lhe que tendo a vestida nenhuma 

arma lhe poderia fazer dano algum na guerra, e fora dela; esta tinha ele em tanta 

estima que por nenhum preço a dera, mas depois de ser cristão, conhecendo a 

falsidade daquelas nominas, que queimou publicamente com a vestidura, querendo 

que se achasse presente toda a aldeia para que vissem a conta em que tinha aqueles 

falsos preservativos e entendesse que só o verdadeiro Deus em que ele cria, o podia 

defender, e livrar de todo perigo na guerra e na paz
63

. 

 

Dentre os objetivos dos portugueses na conversão dos povos gentios, o rei era uma 

figura de prestígio que poderia facilitar a ação dos missionários, bem como o comércio de 
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produtos e escravos. Esse ato simbolizava não só uma conversão ao cristianismo, mas selava 

um compromisso econômico. Portanto, essa atitude não surpreende sendo ela da autoria de 

alguém que tinha em suas mãos o poder real, pois esta era uma forma de alcançar os seus 

interesses. Uma pessoa comum que tinha o desejo de se converter ao cristianismo não se via 

obrigada a se desfazer dos costumes antigos, aliás, a preservação destes hábitos servia para 

manter em vigor a ordem hereditária de algumas famílias, como nos apresenta o viajante 

português André Donelha na cidade de Cação, localizada no rio Gambia em 1625: 

 

Conheci um jovem negro Mandinga, chamado Gaspar Vaz, que era escravo nesta 

ilha de um vizinho meu em São Pedro, um alfaiate, chamado Francisco Vaz. O preto 

era um bom alfaiate e criador de botões. Assim que soube que eu estava no porto, 

ele veio me ver e ligou para mim com grande entusiasmo. Ele me abraçou, dizendo 

que não podia acreditar que era eu que ele via e que Deus me trouxe até lá para que 

ele pudesse me prestar algum serviço. Por isso, agradeci, dizendo que fiquei muito 

satisfeito em vê-lo também, para poder lhe dar notícias de seu mestre amado e 

conhecidos, mas fiquei angustiado ao vê-lo vestido com uma bata Mandinga, com 

amuletos de seus fetiches (deuses) ao redor do pescoço, aos quais ele respondeu: 

'Senhor, eu visto este vestido porque sou sobrinho de Sandeguil, senhor desta 

cidade, a quem os tangomaos chamam duque, já que ele é a pessoa que o rei 

comanda. Em com a morte de Sandeguil, meu tio, serei herdeiro de todos os seus 

bens e, por esse motivo, visto as roupas que Vossa Excelência vê, mas não acredito 

na lei de Maomé, mas a detesto. Acredito na Lei de Cristo Jesus, e para que a sua 

honra saiba que o que eu digo é verdade '- ele tirou o avental, por baixo do qual 

usava gibão e camisa à nossa moda, e, ao redor do pescoço, desenhou um rosário de 

Nossa Senhora - todos os dias me recomendo a Deus e à Virgem Nossa Senhora por 

meio deste rosário. E se eu não morrer, mas vier a herdar a propriedade do meu tio, 

cuidarei para que alguns escravos sejam enviados para Santiago, e quando eu 

encontrar um navio para me levar, irei morar naquela ilha e morrer entre os cristãos. 

Não foi uma grande vantagem para mim encontrá-lo na Gâmbia, porque ele estava 

ao meu serviço em tudo, e o que eu comprei estava no preço atual entre as próprias 

pessoas, muito diferente do preço que eles cobravam nos tangomaos. E ele me 

serviu como intérprete e linguista
64

. 

 

                                                 
64

 “I met a black Mandinga youth, by name Gaspar Vaz, who was a slave on this island of a neighbor of mine in 

São Pedro, a tailor, called Francisco Vaz. The black was a good tailor and button-maker. As soon as he knew 

that I was in the port he came to see me and paid a call on me with great enthusiasm. He embraced me, saying 

that he could not believe it was me he saw, and that God had brought me there so that he could do me some 

service. For this I gave him thanks, saying that I was very pleased to see him too, so that I could give him news 

of his master and mistress and acquaintances, but that I was distressed to see him dressed in a Mandinga smock, 

with amulets of his fetishes (gods) around his neck [com nominas dos seus feitiços ao pescoço], to which he 

replied: 'Sir, I wear this dress because I am nephew of Sandeguil, lord of this town, whom the tangomaos call 

duke, since he is the person who commands after the king. On the death of Sandeguil, my uncle, I will be 

inheritor of all his goods, and for this reason I dress in the clothes that your Honour sees, but I do not believe the 

Law of Mohammed, rather I abhor it. I believe in the Law of Christ Jesus, and so that your Honour may know 

that what I say is true' - he took off his smock, beneath which he wore a doublet and shirt in our fashion, and 

from around his neck drew out a rosary of Our Lady - 'every day I commend myself to God and the Virgin Our 

Lady by means of this rosary. And if I do not die, but come to inherit the estate of my uncle, I will see to it that 

some slaves are sent to Santiago, and when I have found a ship to take me I will go to live in that island and die 

among Christians.' It was no small advantage to me to meet him in the Gambia, because he was of service to me 

in everything, and what I bought was at the price current among the people themselves, very different from the 

price they charged the tangomaos. And he served me as interpreter and linguist”. PIETZ, William. The Problem 

of the Fetish, II: The Origin of the Fetish”, Res: Anthropology and Aestheics 13, primavera 1987, p. 38. 



35 

 

A passagem em que o viajante fala sobre o seu encontro com um jovem mandinga é 

um excelente exemplo de como já na África os negros utilizavam as identificações étnicas 

para resolver diferentes situações da vida cotidiana. Gaspar Vaz se vestia como mandinga 

porque tinha interesse na herança de seu tio, porém, se apresentava para as pessoas como 

cristão. A roupa composta de nominas disfarçava sua identidade, quem o via dizia que ele era 

um mandinga, assim como Donelha o fez
65

.  

Os portugueses, antes e durante o contato com a Guiné, traduziam os objetos com o 

poder de proteção, usados pelos mandingas, como nominas, notando a semelhança que estes 

amuletos tinham com os que já eram utilizados em Portugal, antes mesmo do contato com a 

África. Entretanto, podemos perceber, através de alguns trechos acima, que eles sabiam que 

havia diferenças entre os que eram usados na África e na Europa, sabiam também que antes 

da missão o uso desses saquinhos não era resultado do contato entre estes continentes. 

No século XVIII, um negro encontrado por um membro do Santo Ofício, no Mundo 

Atlântico português, com bolsinhas semelhantes às nominas ou os amuletos utilizados na Alta 

Guiné era denunciado por fazer uso das, agora denominadas, bolsas de mandinga. Não restam 

dúvidas de que esse que esse termo resulta do contato dos portugueses com a África. 

Malgrado vários africanos e afrodescendentes foram denunciados por carregar o mesmo 

“engano” que o padre Baltasar Barreira encontrou com os povos da Alta Guiné. Aquele era 

um costume repreendido pelos representantes da Igreja católica, já em solo africano pelo fato 

de que toda manifestação religiosa praticada pelos africanos eram encaradas como obras do 

diabo. A Inquisição foi implacável contra os mandingueiros no Império português, e que se 

observe bem, mandingueiros e não os mandingas, pois ninguém com essa procedência foi 

encontrado nos registros inquisitoriais por portar amuletos protetivos. 

Na Bahia, durante o período de escravidão, em específico no século XVIII, muitos 

negros foram identificados como mandingueiros mesmo sem ter procedência mandinga. Foi a 

Inquisição portuguesa que atribuiu esse etnônimo aos africanos e aos seus descendentes que 

utilizavam objetos de poder representados em bolsas que se carregava junto ao corpo. Mas 

essa atribuição não era feita apenas pela instituição inquisitorial, devido ao temor que o Santo 

Ofício provocou na população, o termo se espalhou de forma tão corrente que foi utilizado 

popularmente, a ponto da maioria das pessoas conseguirem identificar o que era ser 
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mandingueiro em território baiano. No próximo tópico verificaremos como alguns estudiosos 

interpretaram o termo depois de atravessar o Atlântico. 

 

1.2. A mandinga como objeto de estudo 

 

A presença mandinga no Atlântico português foi notada por muitos autores que 

tiveram como interesse de estudo as tramas vivenciadas pelos negros na sociedade colonial. O 

estudo deste tema se deu em muitos casos por causa da sobrevivência do termo e pela sua 

presença na documentação da época. Visitando alguns trabalhos, notamos que a palavra 

ganhou várias conotações, por vezes se referiu a um povo oriundo da África, ao mesmo tempo 

em que fazia referência direta a costumes africanos que se espalhavam do lado de cá do 

Atlântico, decorrentes da diáspora. 

O Frei Rafael Bluteau em seu Vocabulário Português e Latino já notava a 

aproximação entre mandinga e feitiço. Segundo ele, “os negros Mandinga são grandes 

feiticeiros” que utilizam “seu poder infernal contra os seus inimigos”. Como um religioso 

cristão, o dicionarista não deixa de atribuir ao diabo a cultura religiosa dos mandingas que 

diferia da religiosidade cristã. Apesar disso, Bluteau estava inteirado sobre a divulgação das 

bolsinhas utilizadas nos setecentos, ele demonstra isso quando diz que “outros feiticeiros de 

mandinga tomaram o nome umas bolsas, que trazem alguns negros, com que se fazem 

impenetráveis às estocadas , como se tem experimentado nessa Corte, e neste Reino de 

Portugal em varias ocasiões”
66

. 

O médico Nina Rodrigues em Os africanos no Brasil, em um dos primeiros trechos 

em que os mandingas aparecem em sua obra, o autor fala sobre a entrada destes africanos na 

Bahia dizendo que eles constituíam maioria naquela capitania durante o período do tráfico de 

escravos ao lado de “Bérberes, Jalofos e Felupos”
67

. Entretanto, notamos que ele acaba 

cometendo um equívoco, pois na Bahia esses povos nunca constituíram maioria étnica em 

todo o período de escravidão no Brasil.  

Não satisfeito, Rodrigues diz ainda que são os mandingas e não os malês, os 

introdutores do islamismo na Bahia, apoiado em Hovelacque
68

, ele acredita que a entrada dos 

mandingas se dá em período anterior ao século XIX, época em que há grande fluxo de 
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africanos iorubás na Bahia e conclui que por terem contato com a América portuguesa no 

princípio da colonização do Brasil, são os Mandês que dão nome de mandinga aos amuletos 

tão utilizados na Bahia. O autor comete um equívoco ao dizer isso, pois, nos casos 

inquisitoriais, nenhum dos usuários das bolsas de mandinga utilizava escrito islâmico. 

Seguindo a diante, ele fala sobre alguns objetos encontrados pelo Conde da Ponte no 

levante dos Haussás no século XIX, que são classificadas pelo mesmo de “composições 

supersticiosas e de seu uso a que chamavam mandingas”. Era do conhecimento do Conde que 

esses utensílios tinham a função de fechar o corpo do usuário. Mas a frente, Rodrigues diz que 

essas mandingas consistiam em saquinhos de couro com escritos do Alcorão, e não apenas 

isso, em outro momento ele traz uma citação que aumenta ainda mais o universo do termo, 

mostrando que a mandinga poderia ser uma água de beber: 

 

Apresentando-se-lhes duas taboas, huma escripta e outra limpa e sem letras, disse 

que a limpa já estava lavada das letras, como ele acima disse, cuja agua se bebe por 

mandinga, mas depois que tem vinte vezes escriptas, e que a outra, a escripta era a 

segunda lição de quem aprende a escrever
69

. 
 

A citação acima faz referência a Rebelião de 1835 que ficou conhecida como a 

“Revolta dos malês”. Rodrigues dedica boa parte de sua obra a este povo residente na Bahia 

do século XIX porque estes eram uma das poucas etnias que se poderiam encontrar uma 

pessoa natural da África no final do século XIX. No que se refere a relação que esses malês 

tem com as bolsas de mandinga, ele diz que eram as mesmas carregadas na Revolta já 

mencionada aqui
70

. 

Nina Rodrigues chama atenção para um aspecto muito recorrente no século XVIII, 

mesmo tendo como foco de sua atenção o século posterior. Ele percebe que os negros 

católicos também faziam uso das mandingas, mas estes ao invés de utilizarem “versetos do 

Alcorão”, confeccionavam as bolsinhas com papéis de rezas católicas, com as fitas ou 

medidas de santos. Essa prática foi muito difundida nos setecentos. É possível constatar isso 

através dos processos e denuncias movida pelo Santo Ofício.  
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O proveito da obra de Nina Rodrigues para este trabalho se faz em sua abordagem da 

difusão cultural que as mandingas tiveram no Brasil. Por outro lado, quando o autor tenta 

prestar alguma contribuição sobre os mandingas como povo no Brasil, ele comete alguns 

equívocos, demonstrando certa ignorância sobre os números e procedências do tráfico de 

escravos africanos para a Bahia, alguns deles são compreensíveis tendo em vista que o acesso 

a esses dados era algo muito difícil em sua época.  

Discípulo de Nina Rodrigues, Arthur Ramos em As culturas negras no Novo Mundo, 

de forma mais ampla do que o seu mestre conseguiu escrever, fala em mandinga como povo e 

como termo utilizado no período da escravidão não apenas no Brasil. Destaca os mandingas 

entre algumas das nações que foram pouco ou mal estudadas no Novo Mundo, um problema 

que, segundo ele, pode ser superado através do estudo da cultura e das suas elaborações 

religiosas, pois “as religiões e cultos, (...) constituem o traço cultural mais facilmente 

reconhecível” 
71

. 

Ramos aponta para os mandingas quando fala sobre a influência do islamismo em 

Cuba. Ele percebe que lá os malês não se fizeram tão presentes quanto na Bahia. Os amuletos 

utilizados nesta região sofreram influência muçulmana, pois os escritos do Alcorão se faziam 

presentes neles, além disso, essa herança é notada a partir do vocabulário utilizado pelos 

negros islamizados
72

. Sobre a procedência dos africanos desembarcados no Haiti, Ramos diz 

que os mandingas estão entre os que foram traficados para aquele país
73

. 

Como característica dos mandingas, Ramos nota que eles tinham fama de guerreiros 

de índole grosseira e cruel. O autor diz que o termo mandinga é utilizado no Brasil “no 

sentido da mágica, coisa-feita, despacho, que os Negros divulgaram no Brasil”. Desta forma, 

as bolsas utilizadas pelos malês no século XIX não precisavam ser dos mandingas para ser 

chamadas de mandinga.  Ao contrário de Nina Rodrigues, ele destaca que foram os negros 

sudaneses (iorubás) que trouxeram o islamismo para o Brasil devido a decadência dos 

mandingas na África
74

.  A sobrevivência desses povos em território brasileiro se faz apenas no 

sentido das práticas culturais, o exemplo mais marcante deste evento são os amuletos que 

ficaram conhecidos como bolsas de mandinga.  
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Apoiado nos estudos de Vincente Rossi
75

, Ramos nos fornece dados que merecem 

atenção acerca dos mandingas. Ele destaca que na América do Sul a palavra é interpretada de 

maneiras diferentes, por exemplo, no Prata, na visão de outros negros, o termo mandinga 

denominava sujeitos “maus e indignos”. Em Buenos Aires, mandinga se tornou sinônimo de 

“travesso, „revoltoso‟, e, por extensão, serve para designar uma pessoa divertida e bulhenta” 

76
. 

Arthur Ramos transmite a ideia de que os mandingueiros da Bahia eram os malês do 

século XIX, o que não está de todo errado. Sua interpretação nada mais é do que uma 

reprodução do que Nina Rodrigues já havia dito em “Os africanos no Brasil”. Essa ideia se 

baseia na cultura maometana praticada por este povo na Bahia. O que faz com que os autores 

identifiquem este povo como mandingueiro é o fato de que eles guardavam versetos do 

alcorão dentro de objetos chamados de gris-gris, muito semelhantes às bolsas de mandinga. 

Quando Ramos fala sobre negros malês que utilizavam signos de Salomão como 

contra feitiço, seu único erro foi atribuir aos iorubas a introdução dessa prática na Bahia, pois, 

no século XVIII, esse símbolo já era algo adotado por alguns usuários de bolsas de mandinga 

e por africanos de outras etnias. Mesmo sendo monoteístas, como aponta o autor, acreditamos 

que os malês aprenderam a confeccionar amuletos com este símbolo a partir da experiência 

que tiveram com negros de outras procedências, ou mesmo com outros povos. 

A obra de Arthur Ramos é fortemente influenciada por Nina Rodrigues, porém, ele 

não deixa de notar alguns erros cometidos pelo seu mestre. No geral, seus argumentos não vão 

em direção a uma possível herança dos mandingas no Brasil, o que ele tenta fazer é notar as 

aproximações que os malês tem com os povos Mandês, muitas vezes identificando-os como 

transmissores de uma influência indireta do islamismo e da confecção de amuletos mágicos. 

Segundo o historiador Ronaldo Vainfas, a palavra mandinga tem duplo sentido, ela 

fazia referência “antes de tudo, a um imenso grupo étnico africano situado no atual Alto 

Níger, especialmente os grupos conhecidos como malinke, kassonke, soninke, bambara e 

diula etc”. Mas também poderia designar feitiçaria. Os mandingas ou malinkes foi o grupo de 

maior evidência entre os habitantes do reino do Mali
77

.  

No Novo Dicionário Aurélio, a palavra mandinga significa “indivíduo dos mandingas, 

povo de religião predominantemente maometana, que vive na parte norte da África 
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ocidental”. Sabiamente, ela é registrada como etnônimo. Nesse registro encontramos também 

esse termo como sinônimo de bruxaria
78

. 

O diplomata Renato Mendonça em A influência africana no português do Brasil, 

estudou o significado da palavra mandinga, segundo ele o termo designava “lugar onde havia 

insignes feiticeiros”. Com o passar do tempo “houve a extensão do sentido e o termo passou 

de „terra do feitiço‟ ao próprio „feitiço'” 
79

. Além disso, mandinga poderia ser “talismã para 

fechar o corpo”. 

Ao que parece, os intelectuais que tiveram o interesse de saber quem ou o que eram 

mandingas no Brasil partilhavam a opinião de que esse termo designava um complexo de 

práticas africanas. O abolicionista Manuel Querino em “Costumes africanos no Brasil” não 

foge dessa perspectiva, para ele o termo mandinga designava “forma de ritual de magia de 

procedência africana”. Ele tinha o entendimento de que os mandingas constituíam um povo na 

África oriundo do “Mali, Gambia, Senegal e Guiné”, mas sabia que este etnônimo no Brasil 

não servia para identificar a procedência de africanos
80

. 

Na obra As Américas Negras, Roger Bastide relaciona o termo mandinga com os 

registros de traficantes, ou seja, a palavra aparece como uma identidade metaétnica, essa 

designação é fornecida pelo traficante obedecendo ao porto de embarque do africano
81

. Ele 

mostra que os negros Mandês deixaram poucos vestígios de sua cultura no Novo Mundo. O 

autor diz ainda que a palavra faz referência a objetos mágicos e que o termo mandingueiros 

servia para denominar feiticeiros. O uso da palavra no sentido de feitiçaria é encontrado em 

várias partes da América Latina
82

. 

Em Casa Grande e Senzala Gilberto Freyre coloca os mandingueiros em pé de 

igualdade com os catimbozeiros e macumbeiros, termos derivados do preconceito religioso 

instalado no Brasil contra as religiosidades de cunho africano. Desta forma, na obra do autor, 

a palavra mandinga também aparece como sinônimo de feitiçaria. Ele mostra que alguns tipos 

de mandingas são produzidas a partir de substâncias originadas do corpo da pessoa que 

elabora o feitiço, tais como, por exemplo: “pelos de sovaco ou das partes genitais. Suor. 

Lágrimas. Saliva. Sangue. Aparas das unhas. Esperma”. Esses materiais poderiam compor o 

que ele chama de “café mandingueiro”, utilizado frequentemente como “filtro amoroso”, 
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entretanto, foi utilizado, também, como veneno para matar senhores de escravos e, por vezes, 

o próprio escravizado. Freyre diz que era comum um africano afirmar o sucesso das 

mandingas no Brasil
83

. 

Ainda em Freyre, encontramos uma designação bem particular da palavra mandinga, 

ela aparece como um objeto de castigo utilizado pelos capitães-do-mato nomeado de “tira-

mandinga-de-negro”. Como veremos neste trabalho, as bolsas de mandinga eram 

recorrentemente utilizadas por alguns negros fugitivos. Desta forma, é possível verificar as 

raízes que nomeiam este utensílio que também era utilizado pelo feitor para maltratar um 

escravo
84

.  

Além de serem utilizadas para aliviar o maltrato da escravidão, as mandingas 

poderiam servir como um recurso de afirmação numa sociedade desigual, no tocante a isto, 

Freyre diz que “muita africana conseguira impor-se ao respeito dos brancos umas, pelo temor 

inspirados por suas mandingas” 
85

. 

Laura de Mello e Souza, em estudo pioneiro sobre as bolsas de mandinga 

inquisitoriais, diz que o termo mandinga designava, durante o século XVIII, “uma forma 

específica de talismã que reunia práticas europeias, africanas e, de certa forma, também 

indígenas”. A autora relata que é difícil saber se foram os mandingas os introdutores das 

bolsinhas religiosas utilizadas em todo Império português, pois em sua pesquisa não foi 

possível encontrar nenhum africano registrado com identificação étnica mandinga
86

. 

Outros trabalhos foram elaborados por autores que tinham total consciência de que 

entre os africanos transportados para o Brasil, os mandingas não estiveram presentes entre os 

mandingueiros denunciados pela inquisição. Daniela Calainho em seu livro Metrópole das 

mandingas estuda a circulação cultural das bolsas de mandinga propondo a conexão 

estabelecida entre portugueses, africanos e brasileiros nos setecentos. A autora traz em sua 

pesquisa um número considerável de africanos processados e denunciados pela Inquisição 

portuguesa no século XVIII, cuja maioria residia no reino português. Ela não se compromete 

em dizer a origem dos africanos que introduziram o conhecimento das mandingas no país, 

entretanto, seu estudo é uma grande contribuição para que esse tema ganhe novas páginas. 

Calainho mostra que os africanos processados pelo Santo Ofício eram oriundos da Costa da 
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Mina e de Angola. Ela diz que “os termos „mandinga‟ e „mandingueiro‟ significavam, para as 

instâncias de poder, em particular o Santo Ofício, feitiçaria e feiticeiro” 
87

. 

Vanicléia Silva Santos faz o estudo mais aprofundado sobre o termo mandinga. Em 

sua tese de doutoramento intitulada As bolsas de mandinga no espaço Atlântico: século XVIII, 

a autora utiliza relatos de líderes religiosos que foram até a Alta Guiné em missão de levar o 

cristianismo aos africanos daquela região para mostrar como foi por meio da relação entre 

eles que o termo foi utilizado para designar as práticas religiosas dos africanos.  Santos mostra 

que as bolsas de mandinga são resultado de um complexo sincretismo religioso que deu 

origem a um objeto afro-católico. Segundo ela, devido a crioulização
88

 de costumes e práticas 

de africanos no Novo mundo, as bolsinhas utilizadas pelos africanos e seus descendentes são 

fundamentalmente resultado de conexões culturais entre religiosidade africana e 

catolicismo
89

. 

James Sweet em seu livro, cujo título é Recriar África faz um estudo aprofundado 

sobre os africanos processados e denunciados pela Inquisição portuguesa. Seu interesse é 

perceber como eles, que foram envolvidos no tráfico transatlântico de escravos, praticavam a 

vida cultural no novo ambiente que foram obrigados a viver devido a dinâmica da escravidão 

e como eles as adaptaram a este contexto. Sobre as bolsas de mandinga, ele nota que os 

utensílios de missas católicas eram utilizados na composição do amuleto, porém, faz questão 

de enfatizar que seu foco é notar a relação que esses objetos tinham com as culturas africanas. 

Sweet diz que “essas bolsas poderiam ser encontradas em qualquer canto do mundo luso-

africano, da Baía à Madeira, de Mazagão, no Norte de África, à Índia”. Na sua concepção, 

esses objetos eram originados na Costa da Guiné e Costa da Mina
90

. 

O historiador francês Didier Lahon faz uma interessante análise sobre o caso de José 

Francisco Pereira, africano processado pela Inquisição de Lisboa no século XVIII, vendia 

bolsas de mandinga no Brasil e em Portugal, oriundo da Costa da Mina. Para ele, a origem das 

bolsinhas produzidas pelos africanos nos setecentos não a Alta Guiné, pois elas não tinham 

semelhanças com as que eram utilizadas nessa região. Vale dizer que em nenhuma das bolsas 

dos processados ou denunciados foram encontrados escritos do Alcorão ou qualquer 
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referência ao islamismo (religiosidade disseminada pelos mandingas). A inovação de sua 

pesquisa pode ser percebida através da interpretação que ele faz sobre a origem do 

conhecimento de José Francisco. Para Lahon, as bolsas produzidas pelo africano eram 

resultado das tradições voduns do Daomé, na antiga Costa dos Escravos
91

. 

Podemos concluir, através dos estudos analisados acima, que o termo mandinga, no 

Mundo Atlântico português, teve mais relevância no sentido de denominar práticas religiosas 

ou mágicas difundidas pelos africanos do que em relação a uma herança dos povos Mandês.  

Acreditamos, assim como todos os autores citados até aqui, que a palavra mandinga 

era sinônima de feitiçaria. Para este trabalho, entendemos que as bolsas foram produzidas e 

utilizadas pelos africanos oriundos da Costa da Mina e de Angola e pelos crioulos, isso no que 

diz respeito aos negros. A aproximação entre mandinga e feitiçaria foi escancaradamente uma 

forma encontrada pelos portugueses de classificar os costumes difundidos por africanos como 

algo menor, coisa negro, religiosidade estranha, do outro. 

 

1.3. Mandingueiros na Bahia setecentista: As bolsas de mandinga de africanos angola e 

mina 

 

Era 26 de Fevereiro de 1758 quando dois escravos africanos foram denunciados por 

Francisco Pacífico de Assis, religioso Capuchinho do Hospício de Nossa Senhora da Piedade 

na Cidade da Bahia. Os dois realizavam serviços neste espaço, sendo que um tinha ocupação 

no ministério da sacristia e o outro trabalhava fora dela. O primeiro se chama Manoel Preto e 

o segundo João Preto, ambos de nação angola. Com João foi encontrada uma bolsa que, 

dentro continha um corporal
92

, sanguinho
93

, dente de gente, pedaço de osso de defunto, 

cabelos e um pouco de pós pardos. Tudo estava na algibeira de seu calção
94

. 

Carregar amuletos em que se acreditava conter poder não era uma particularidade dos 

mandingas, pelo contrário, em diferentes regiões da África a crença em “objetos de poder” 

fazia parte da vida econômica e religiosa de algumas sociedades, isso pode ser verificado em 

espaços que fizeram parte do circuito Atlântico em que Portugal fazia tráfico de escravos e de 

mercadorias, como por exemplo, a África centro-ocidental e ocidental, onde são encontrados 
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aqueles que no Brasil durante a escravidão eram denominados, como angolas
95

 minas
96

 

respectivamente. 

Era comum nas culturas africanas adorar objetos e coisas materiais e imateriais (nesse 

último caso, os eventos naturais) 
97

.  Na África Centro-ocidental, os utensílios utilizados em 

cultos e ritos religiosos da crença bakongo são chamados de nkisi. Esses objetos poderiam ser 

utilizados em diferentes momentos no cotidiano das pessoas dessa região, prestando auxílios 

na resolução de problemas comunitários ou mesmo particulares
98

. 

A chegada do catolicismo ao Congo é datada no século XV com o desembarque de 

Diogo Cão no rio Zaire em 1485. Neste momento, era dado inicio a amizade entre Congo e 

Portugal, como mostra da aceitação dessa afinidade, a Coroa portuguesa impôs que a religião 

católica fosse implantada naquela localidade. A liderança política representada na pessoa do 

Mani Congo aceitou tal imposição, porém, a leitura que ele e a população fizeram da religião 

cristã não era bem o que os portugueses esperavam dos congoleses
99

. 

Abandonar velhas práticas e abraçar as novas oferecidas pelo catolicismo era um dos 

objetivos que a missão religiosa visava alcançar, porém, a nova religião não representou uma 

ruptura entre os antigos e os novos costumes, pelo contrário, o novo passou a ser visto como 

potencializador do velho, e não apenas isso, os congoleses acreditavam que podiam transitar 

entre as crenças bakongo e o cristianismo. 

A religião cristã foi interpretada de uma maneira bem particular nessa região, a 

presença de novos ritos representava para aquelas pessoas o acesso a privilégios de ordem 

social e política. Isso é revelado através do batismo do Mani Soyo e de sua família antes de 

qualquer outro cidadão. No Congo, o catolicismo precisou se adaptar a alguns costumes 
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locais, o exemplo disso é notado na forma como os padres eram chamados, eles passaram a 

ser conhecidos como ngangas
100

 pelos povos locais, pois eram vistos como pessoas capazes 

de fazer a intermediação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos
101

.  

Os minkisi, objetos de poder indispensáveis nos ritos religiosos da sociedade, eram 

levados até os padres (ngangas) para que estes, através de rezas e orações pudessem 

potencializá-los. Desta maneira, os objetos de culto da religiosidade católica também 

passavam a ser interpretados como amuletos poderosos, bem como a cruz, o corporal, a hóstia 

e a pedra d‟ara. 

Não é atoa que os africanos João Preto e Manoel Preto envolveram os manuscritos 

encontrados na bolsa de mandinga que eles elaboraram com corporal, e não qualquer pano 

usado em culto, mas um que já tivesse “com várias missas votivas”, acreditava-se que quanto 

mais missas o corporal tivesse participado, mais poder ele poderia oferecer para a bolsinha. 

Outro caso, dessa vez envolvendo uma escrava mina, ocorreu na Cidade de Salvador 

na Rua das Laranjeiras. No dia 24 de maio de 1754, Custódia Gege foi denunciada por 

celebrar em sua casa uma festa que ficou conhecida no período colonial do Brasil como 

calundu, que consistia em cerimônias religiosas onde se realizavam curas e adivinhações
102

. 

Mas o que torna curioso esse caso não é festividade em si, mas quantidade de objetos 

encontrados na casa de Custódia
103

. 

Na denúncia aparecem as palavras “bolsa”, “bolsinha” e balainho, provavelmente, 

todas essas denominações fazem referência às bolsas de mandinga, além disso, muito dos 

utensílios poderiam ser ingredientes para a composição de objetos de poder, como por 

exemplo, as folhas, raízes, dente de gente, cruz e etc. A festa de calundu poderia oferecer o 

momento ideal para a sua divulgação, por reunir várias pessoas, mesmo sendo uma expressão 

tipicamente africana, os cultos poderiam ser compostos por povos etnicamente heterogêneos. 

A antiga Costa da Mina, na África Ocidental, foi durante muito tempo monopólio 

comercial português, concentrado mais precisamente em torno da fortaleza de São Jorge da 

Mina. A religiosidade foi um importante elemento para que os portugueses conseguissem 

estabelecer comércio nessa região. Portugal tinha como religião mãe o catolicismo, entretanto, 
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os costumes que regiam a vida na África Ocidental diferiam muito do cristianismo. Ali, eram 

os fetiches os pilares da vida econômica e religiosa
104

. 

A crença em objetos de poder fez com que os portugueses classificassem a 

religiosidade na costa africana como idolatria. Eles (os portugueses) faziam confusão entre 

fetiche e ídolo, ou seja, na visão eurocêntrica não havia diferença entre ambos, mas na visão 

africana o fetiche não era mais do que um intermediador, já o ídolo seria algo imaterial, 

diferente do fetiche. Classificar tudo como ídolo transmite a ideia de adoração a um deus 

falso, ou mesmo um demônio. Os fetiches não tinham essa função, pelo contrário, eles 

serviam para alcançar objetivos concretos no mundo dos vivos
105

. 

Os portugueses observaram que os africanos daquela região fabricavam os seus 

fetiches a partir do que eles consideravam bugiganga, lixo, ninharia. Perceberam também que 

poderiam trocar esses objetos de valor insignificante por ouro e objetos de valor real, pois os 

africanos viam valor neles. Na visão eurocêntrica, isso era algo irracional e,  para além disso, 

algo do qual eles poderiam se aproveitar. 

O caráter material do fetiche fez com que os europeus alinhassem a prática de “fazer 

fetiche” com o “fazer feitiço”, pois, o fazer fetiche era algo que ia além um simples objeto, 

essa prática poderia incluir curas, juramentos, realização de oferendas ou até mesmo 

atividades de adivinhação. A noção de fetiche como “objeto de poder” não deve ser encarada 

como o objeto coisa, pois ele poderia indicar também forças espirituais de caráter imaterial, 

mesmo sendo uma matéria tangível
106

. 

  Esse caráter do fetiche de “objeto de poder”, na África Ocidental, nos lugares em que 

as pessoas são falantes de língua gbe, poderia indicar a ideia de deuses particulares
107

 mais 

conhecidos como bo, ou seja, “complexos materiais consagrados” que poderiam oferecer ao 

seu portador tanto benefícios quanto malefícios, em geral, era uma forma de recorrência às 

forças sobrenaturais para resolução de problemas cotidianos
108

. 
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O caso do calundu de Custódia Gege se assemelha muito com a prática de fazer 

fetiche da África Ocidental. A escrava ainda carrega em seu sobrenome a identificação étnica 

das pessoas que eram transportadas da região dos falantes de língua gbe da Costa da Mina 

para a Bahia, o grupo étnico que ficou conhecido como jeje, ou seja, o caso dela não se trata 

de uma mera semelhança, mas sim uma reprodução da sua experiência religiosa em solo 

africano, adaptada ao Novo Mundo
109

. 

Os casos de João Preto, Manoel Preto e Custódia Gege não nos deixam dúvidas de que 

a bolsa de mandinga foi um dos meios que os africanos na Bahia encontraram para realizar a 

manutenção de suas identidades étnicas, pois a diáspora forçada criou situações com as quais 

os africanos tiveram que se adaptar. As práticas desses sujeitos expõem os sinais deste fato. A 

circularidade cultural através do tráfico atlântico de escravos ampliou o leque de 

conhecimentos religiosos no Brasil, mesmo assim, toda essa diversidade foi reduzida a um 

termo: mandinga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
109

 PARÉS, Luis Nicolau. A formação do candomblé: história e ritual da nação jeje na Bahia. Campinas: Editora 

da Unicamp, 2006. 



48 

 

CAPÍTULO 2                                                                                                                           

AS BOLSAS DE MANDINGA E A DIÁSPORA AFRICANA NO ATLÂNTICO 

 

Para a construção deste capítulo utilizamos denuncias e processos inquisitoriais que 

abordavam experiências de pessoas com as bolsas de mandinga no contexto Atlântico 

português. Esses objetos foram utilizados em diferentes locais, algo que nos possibilitou 

visualizar alguns detalhes específicos desse evento que foi marcado pela diáspora africana em 

diferentes espacialidades, tanto na América portuguesa como fora dela. 

 Joseph Miller diz que a diáspora africana para as Américas foi um capítulo da história 

da humanidade recheado de complexidades que não se limita a análise dos números do tráfico 

de escravos. Que não são pouca coisa. As pessoas que foram retiradas da África e trazidas 

para o que se convencionou chamar de Novo Mundo, contribuíram para os processos de 

formação cultural do Brasil, os traços dessa herança podem ser percebidos na sociedade atual 

deste país, mas também, em períodos mais retrógrados como o que analisamos nesta 

pesquisa
110

. 

 A religiosidade nas sociedades africanas, que foram postas em diáspora, tinham papel 

central na vida das pessoas, não só no âmbito espiritual, como também no político e no 

econômico. Portanto, para o estudo da presença dos africanos nas Américas se faz importante 

analisar as práticas religiosas presentes na vida deles e se eles conseguiram difundir tais 

costumes neste novo ambiente
111

. 

No primeiro capítulo desta pesquisa realizamos uma análise acerca do termo mandinga 

e seus significados no Atlântico português. Notamos que a palavra tem relação direta com as 

práticas religiosas elaboradas pelos africanos e seus descendentes. Neste trabalho, buscamos 

compreender o protagonismo de pessoas negras no que se refere ao uso das bolsas de 

mandinga na diáspora atlântica. Tomando essa dimensão espacial como foco, este capítulo vai 

tratar das experiências diaspóricas possibilitadas através do uso desses objetos no período 

setecentista. 

Ao longo deste capítulo, notaremos que os africanos conseguiram difundir seus saberes e 

costumes de forma crioulizada, muitos desses através do uso e disseminação de suas bolsas de 

mandinga na sociedade colonial. A diáspora africana possibilitou um deslocamento 

sociocultural de saberes oriundos da África e, consequentemente, o diálogo com outras 
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culturas do lado de cá do Atlântico. Focalizando na nossa pesquisa, nosso recorte espacial é a 

capitania da Bahia do século XVIII. 

 

2.1. Proteção nas bolsas de mandinga 

 

Um processo inconcluso foi deferido pelo Inquisidor Gregório de Matos Godinho, no 

dia 23 de Julho de 1792, contra o senhor de escravos “Francisco Álvares de Brito morador na 

Rua do Carvão, filho dos Campos da Cachoeira, chamado por „antonomásia‟ entre o povo da 

Vila de o diabo menino”. Foi denunciado por cometer o crime de sacrilégio, com ele foram 

encontrados os seguintes materiais: uma hóstia consagrada envolvida em um corporal de 

missa e papéis de orações112. 

 O processo de Francisco Álvares de Brito foi construído em cinco capítulos que 

apontavam os motivos pelos quais ele deveria ser castigado pelo Santo Ofício. No primeiro 

deles, é apontada sua displicência religiosa em não se confessar e nem mandar que seus 

escravos façam isso, e que no período de quaresma ele “chega a mesa da sagrada comunhão, 

tira o sacramento e o guarda em uma bolsa, que tem um corporal e umas orações que dizem 

que nunca morrera ainda que lhe cortem a cabeça”. Ainda no capítulo inicial, Francisco 

aparece como o dono de um comércio de bolsas de mandinga, ele as trocava por “frangos, 

galinhas e dinheiro” com uns “inocentes tabaréus”113. 

 O primeiro capítulo é encerrado com o relato de que a esposa do senhor de escravos 

fazia confissões religiosas escondida dele, ela, provavelmente, foi a sua denunciante, o que 

não podemos comprovar de todo, pois a denúncia foi feita em segredo. Essa hipótese fica 

evidente no segundo capítulo, quando a pessoa que denuncia Francisco diz que ele, “das dez 

horas da noite em diante, não dorme, passeia pela casa sem se ver com quem”. Desta forma, 

podemos constatar a proximidade entre denunciante e denunciado114. 

Os três últimos capítulos mostram como era a vida social de Francisco, que é 

apresentado como um criminoso, alguém que oferecia perigo para a sociedade chegando a ser 

o autor de “um furto vinte e tantas léguas da Cachoeira para cima, de umas botas, uma cela e 

uma espada”. Além da pessoa responsável pela denúncia contra ele, compareceram como 
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testemunhas115 algumas outras que disseram que ele era responsável por “vários crimes de 

roubos, mortes e vai a cadeia e sempre sai livre”116. 

O processo contra Francisco Álvares é datado na última década dos setecentos, porém, 

as bolsas de mandinga se fizeram presentes em todo o século (ver gráfico 1), por exemplo, em 

fevereiro de 1712, no dia doze, o escravo Antônio, “preto da mina”, se apresentou diante do 

comissário da Inquisição de Lisboa Antônio Corrêa “por mandado do juiz de fora” Antônio da 

Costa Maciel, pois ele tinha sido visto nos “dias passados”, nas ruas do Recôncavo baiano, 

usando uma “bolsa a que chamam de mandinga”. 

 O escravizado Antônio, oriundo da Costa Mina, como seu codinome indica, havia 

adquirido a bolsa por meio de “um moço” chamado João de Sousa. Antônio declarou que 

carregava aquele objeto, há “muito tempo consigo”, pois acreditava em sua virtude, tendo em 

vista que ele possuía “várias pendencias” e que por esse motivo “lhe deram algumas facadas” 

que “nunca lhe entraram, nem o feriram por vocação da dita bolsa” 117. 

João de Sousa também “apareceu perante o comissário do Santo Ofício”. Ele morava 

na casa de um mercador chamado Francisco da Silva. No momento de sua apresentação, 

entregou ao comissário Antônio Corrêa “uma bolsa que chamam de mandinga” e “disse que 

havia comprado há poucos dias a um preto de Pedro Monteiro, a que chamam César”. Ele e 

Antônio eram escravos do mesmo senhor. João disse ter usado a bolsa algumas vezes e não a 

havia entregado anteriormente ao Santo Ofício, porque lhe disseram que aquele objeto era 

“coisa diabólica e que por ser rapaz” ignorou a obrigação que tinha de entregá-la118.  

O escravizado Antônio fazia uso das mandingas por causa das pendencias que tinha, 

sem esses objetos ele acreditava que poderia ser morto a qualquer momento, pois já havia sido 

surpreendido por ataques de seus inimigos na sociedade baiana. João de Souza, homem com 

quem Antônio diz ter adquirido uma bolsa, comprava esses objetos a um escravo que ele 

descreve como um preto, o que indica, provavelmente, que este era um africano119. 

 

 

                                                 
115

 Testemunhas: Miguel do botequim, Thereza de Jesus (sogra de Francisco), Sylvestre José de Almeida, 

Marcelina de tal e sua mulher Maria Inácia juntamente com sua filha Maria Felícia. Ibid., fls., 5-6. 
116

 Ibid., fls. 5. 
117

 Ibid. 
118

 IANTT, Inquisição de Lisboa. Cadernos do Promotor nº77, fls. 373. 
119

 As denúncias encontradas nos Cadernos do Promotor, muitas vezes não apresentam a naturalidade do 

denunciado e nem indica a sua origem étnica. A palavra preto tinha variações no século XVIII que indicavam 

que o sujeito era um negro nascido no Brasil, entretanto, não podemos negar que muitos deles eram oriundos de 

regiões africanas. Para mais variações da palavra preto ver: PARÉS, Luís Nicolau. op. cit., 2007, p. 85; LIBBY, 

Douglas e PAIVA, Clotilde de. Alforrias e forros em uma freguesia mineira: São José d`El Rey em 1795. Revista 

Brasileira de Estudos de População, v. 17, n. 1/2, jan/dez, 2000, pp. 17-46. 



51 

 

GRÁFICO 1 

 

 

Fonte: IANTT, Inquisição de Lisboa. Cadernos do Promotor e Processos. 

**A acentuada queda do número de casos na segunda metade do século XVIII se explica por causa da presença 

do Marquês de Pombal à frente da administração portuguesa e, em específico, no ano de 1774 algumas práticas 

mágico-religiosas deixaram de ser consideradas feitiçarias, dentre elas o uso de bolsas de mandinga e, 

consequentemente, não despertaram tanta atenção do Santo Ofício. Ver: SANTOS, Vanicléia, op cit., p. 15-16. 

 

As bolsas de mandinga foram amplamente divulgadas durante o século XVIII, a 

escravidão apresentava vários motivos para alguém tentar proteger seu corpo de algum mal. O 

cenário violento oferecido através do sistema escravocrata não estava restrito apenas aos 

escravos, mas estava aberto também para os libertos e para aqueles que tinham pendencias e 

rixas contra alguém, obviamente, a violência era experimentada de formas diferentes por 

essas pessoas120. O temor circulava na sociedade colonial. O dicionarista Frei Rafael Bluteau 

classifica a palavra medo da seguinte forma no período em que estamos estudando, vejamos: 

Perturbação d‟alma, causada da apreensão de algum mal iminente, ou remoto. 

Medicamente falando. O medo é a causa porque o sangue, os espíritos e o calor 

natural, que neles se sujeita, se reconhecem ao coração, do qual recolhimento se 

segue resfriarem-se as extremidades, descorar-se o rosto, tremer o corpo, embaraçar-

se a língua, prostarem-se as forças e quando é demasiado, e em pessoas fracas ou 

delicadas, mata de repente; e esta é a causa, porque algumas pessoas sendo muito 

moças e tendo cabelo negro, amanhecerão com todo ele branco, porque se arrepião 

os cabelos aos que tem grande medo (...)121. 
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Como podemos notar, a palavra “medo” fazia referência a uma série de preocupações 

que uma pessoa poderia ter durante o período colonial. Muitas acreditavam que somente 

através de suas forças não poderiam afastar esse sentimento de si e por isso faziam recorrência 

a objetos de poder como as bolsas de mandinga. Grande parte dos usuários das bolsinhas se 

utilizava delas para auxilia-los em suas “valentias”. O dicionarista Morais Silva define o 

termo valentia como “valor corporal, esforço. Ação que pede grandes forças”122. Não bastava 

ser valente contra todos, mas sim contra tudo, até mesmo contra as doenças. 

Para exemplificar o que estamos falando, observemos o caso de Manuel Pereira. Aos 

três dias do mês de novembro de 1701, na capitania da Bahia, ele foi denunciado por um 

familiar123 da Inquisição portuguesa que ficou sabendo de um encontro dele com um vigário 

que estava doente. Manuel tinha fama de ser blasfemo e de sangue sujo. No dia do encontro, 

ele ofereceu ao enfermo uma solução para o problema que o acometia.  

 Manuel Pereira disse que tinha o remédio certo para curar o vigário de sua 

enfermidade, prometeu que a cura seria alcançada dentro de quinze dias. Por causa da má 

fama do denunciado, o religioso não aceitou a ajuda oferecida. Ele conseguiu ver que os 

ingredientes foram trazidos em duas bolsas que Manuel carregava consigo, uma no peito e 

outra nas costas. O conteúdo que havia dentro delas era “crucifixos pretos a modo de 

alquimie124”. Para demonstrar o poder que aquelas bolsinhas continham, ele as colocou em um 

cão e o golpeou com uma faca, o familiar da inquisição presente no momento notou que 

aquela ação não foi capaz de ferir o animal que estava sob porte dos objetos que carregavam a 

promessa de tratar a mazela do vigário125.  

 Na denúncia contra Manuel Pereira a palavra mandinga não apareceu como algo dito 

por escrito. Ele apresentou duas bolsas como objetos curativos sem que nenhuma referência 
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direta fosse feita a palavra. Três coisas pesam na caracterizam deste caso como mandinga, são 

elas: a forma como ele carrega as bolsas (“uma peito e outra nas costas”); o poder de cura 

delas; e a fama de homem blasfemo. Esse compilado de coisas fez com que a mandinga 

aparecesse sem que fosse preciso ser escrita ao menos uma vez a palavra no corpo de sua 

denúncia. Ele pode não ter apresentado os objetos que trazia pelo nome devido, pois estava 

inteirado da má reputação que o termo tinha aos olhos da sociedade colonial por causa da 

Inquisição lisboeta que atuava com seus agentes no Brasil, ou mesmo por esses objetos já 

serem bastante conhecidos no mundo português. 

Um aprendiz de charameleiro126, morador na rua dos Cabides, conhecido como 

Antônio, foi denunciado em Julho de 1702 à Inquisição portuguesa, em Lisboa, por tentar 

vender uma bolsinha cozida e fechada dizendo que quem a trouxesse consigo “não havia de 

ser ferido” e nem seria possível lhe tirar sangue, em seguida, ele ofereceu para que dois 

homens experimentassem o objeto para que fosse verificado o seu efeito. Um deles, chamado 

Manuel Gomes, aceitou que a bolsa fosse colocada em sua mão127.  

 Para comprovar o efeito da bolsinha, Antônio pediu que Manuel segurasse o objeto em 

uma de suas mãos fechada, após isso, ele enfiou uma “agulha muito aguda que a pudesse 

ferir”. Ambos denunciantes, Manuel Gomes e João da Mata, que prestaram testemunho em 

dias diferentes128, disseram que por mais forte que o aprendiz de charameleiro empurrasse a 

agulha na mão, ela não entrava e nem a feria. Impressionados com o poder da bolsa trazida 

pelo negro, os dois suspeitaram que Antônio a potencializou através de “algum pacto com o 

demônio”. 

Antônio foi denunciado como um homem negro que os denunciantes não sabiam se 

era “escravo ou forro”, sabiam apenas que era aprendiz de charameleiro. O documento de sua 

denúncia aparece como se ele fosse natural da Bahia, pois o nome da capitania aparece solto 

no fólio inicial, porém, a denúncia não faz nenhuma referência direta a esta informação. O 

escrivão, que não se identificou no delato, solicitou que ele fosse preso e processado por 

entender que as testemunhas tiveram a vossa fé lesada, entretanto, a solicitação não foi 

atendida pelos inquisidores, pois eles julgaram que as culpas apresentadas não eram o 
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bastante para que Antônio fosse preso. Desta feita, ele não necessitou comparecer diante de 

algum membro do Santo Ofício para prestar depoimento129. 

Outro charameleiro se mostrou conhecedor das mandingas em Lisboa. No dia 25 de 

fevereiro de 1709, Ventura de Matos, natural do Congo, se apresentou na Casa do Despacho 

da Santa Inquisição portuguesa para pedir audiência e se desculpar das culpas que ele 

acreditou ter cometido em certo momento de sua vida, após ter sido aconselhado por alguns 

religiosos que isso seria o melhor a se fazer. 

 Um ano antes de sua aparição na Casa de Despacho, ele foi até a casa de um homem 

cego na cidade de Lisboa, lá encontrou um escravo chamado Gonçalo que lhe deu “uma pedra 

de corisco e passado alguns meses, cinco cabelos de onça”, dizendo-lhe que se ele trouxesse 

as duas coisas “consigo não seria ferido com ferro”. Essas coisas o escravo “lhe deu sem 

remuneração alguma” e disse-lhe que não teria problema se ele assistisse missa com elas. 

 O congolês de trinta e cinco anos disse que carregava aqueles objetos no decurso de 

um ano, às vezes de quinze em quinze dias e outras vezes por mais tempo, mas fazia isso 

porque acreditava que não seria ferido enquanto tivesse a pedra de corisco e os cabelos de 

onça junto a si. Em sua confissão, ele relatou que “não teve trazendo as ditas coisas pendencia 

alguma, nem fez experiência para a averiguação da virtude” delas. Tendo se confessado, ele 

disse que não sabia se, além dele, o “Preto Gonçalo” tinha dado bolsas a mais alguém. 

Interessante é que o documento não apresenta em nenhum momento que Ventura de Matos 

havia recebido alguma bolsa do escravo. Teria ele recebido os objetos dentro de uma 

bolsinha? Provavelmente. O que podemos afirmar ao certo é que ambos conheciam bem a 

fama desses objetos130. 

 O fato de o escravo Gonçalo ter alertado Ventura de que não teria problema se ele 

assistisse missa com as coisas que ele havia lhe dado nos faz pensar que havia uma crença de 

que não se podia entrar no templo cristão com as bolsas de mandinga ou que existiam alguns 

tipos de bolsinhas que tinham esse tipo de restrição131. Acreditamos que, além de haver uma 

mística na produção e utilização desses objetos, quanto a restrição deles em alguns lugares, o 

motivo de algumas pessoas terem medo de entrar em uma igreja com eles residia na maneira 

com que os religiosos cristãos viam as crenças de autoria africana. A dualidade maniqueísta 
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entre Deus e o Diabo (o bem e o mau) era evocada quando alguém praticava uma 

religiosidade originada da África, esta era reputada ao demônio132.  

 Ao fim de sua confissão, ele diz que se apresentou voluntariamente por acreditar que 

merecia ser castigado e por isso estava tomando a decisão de se abster das coisas que 

carregava. Mais uma vez, ele fez questão de dizer que só carregava os objetos para não ser 

ferido, dessa maneira, sua confissão foi encerrada, pois ele não tinha mais nenhuma culpa 

para confessar. Segundo Mary Karash, era normal que na colônia pessoas negras recorrerem a 

objetos de poder, assim como Ventura, para “prevenção do infortúnio e maximização da boa 

sorte”. As bolsas de mandinga funcionavam, em grande medida, dentro do “complexo fortuna 

infortúnio” 133. Muitos dos usuários das bolsinhas faziam questão de exibir publicamente o 

efeito delas. 

 Um pedreiro chamado Antônio de Souza fez uma denúncia, no ano de 1721, contra 

“um preto chamado Romão, escravo de um clérigo” no Lugar da Portela localizada na cidade 

de Lisboa. Em companhia do denunciante estavam quatro homens que atestaram que o que ele 

estava declarando era verdade. O motivo da denúncia foi que Romão apareceu na frente deles 

dizendo que “filho de preto pagão não morria e para assim mostrar, pegara em uma espada e 

arrimando os copos134 à parede, pusera a ponta da mesma espada na garganta e fazendo tanta 

força que se dobrava a dita espada”. Impressionados com o que tinham visto, foram conferir o 

estado de seu pescoço e viram que nele constava apenas “uma leve beliscadura”. 

 Ainda não satisfeito com sua primeira exibição diante daqueles homens, Romão fez a 

mesma experiência novamente, só que dessa vez no peito, o denunciante viu a espada se 

vergar e não entrar naquele homem e entendeu que aquilo era obra do diabo. Antônio de 

Souza disse que teve interesse na virtude da bolsa, pois “tinha alguns inimigos” e receava que 

eles estivessem esperando-o em sua casa para lhe fazer algum mal. Por este motivo ele pediu 

em segredo ao escravo “um remédio para que não [lhe] ferissem, ao que lhe respondeu o dito 

preto que ele lhe daria uma bolsa, ele meteria dentro coisa em que o não ferissem”.  
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 No momento da denúncia, Antônio levou a bolsa “emandingada” – assim como 

Romão prometeu que lhe daria – para se desfazer dela, mas antes ressaltou que ela não 

poderia ser passada no lume, caso isso acontecesse “esta havia de saltar fora”, disse também 

que ela não poderia ser queimada e que não era de seu consentimento que pela suas costas 

passassem a bolsa no “lume nem [em] candeia”135. Mesmo tendo se confessado, ele se mostra 

temeroso à alguma consequência ruim que aquele objeto poderia proporcionar para ele ou 

para outrem.  

 Caso semelhante já havia ocorrido anteriormente na Vila de Recife, capitania de 

Pernambuco, no ano de 1716. Jorge Cardoso Leal foi denunciado porque se atirou contra uma 

espada e não se feriu. Na ocasião, ele havia aparecido na porta da casa de seus sogros 

Francisca Rodrigues e José Pereira de Sousa numa “noite de luar”. Em sua companhia 

estavam Antônio Jorge Maia e outro homem não identificado na denúncia136. Este último disse 

que naquele dia andava sem espada e temia que alguém lhe fizesse algum mal, então Jorge 

disse, “sabe o que eu faço com as espadas? É isto: e pegando da espada do sobredito Antônio 

Jorge pôs os copos na parede e a ponta nos peitos. E carregando com o corpo se fez a espada 

em um arco, sem lhe entrar” 137. 

Os denunciantes deste caso foram os próprios sogros de Jorge Cardoso, sua sogra viu 

tudo o que seu genro havia feito naquela noite na frente de seus companheiros “com os seus 

próprios olhos”. Curiosa com o que havia presenciado, ela buscou mais informações sobre o 

que tinha acontecido e foi informada de que ele era “mandingueiro”. Sabendo que ela havia 

descoberto sobre sua identidade, até então secreta, decidiu lhe revelar o mistério que os olhos 

dela não conseguiram compreender naquele episódio, disse “que eram uns corporais que 

trazia” o motivo da proteção do seu corpo contra a espada. 

A causa da exibição de Jorge Cardoso não aparece em sua denúncia de forma 

explícita, mas a descoberta que sua sogra fez sobre a sua relação com a mandinga abre 

margem para pelo menos duas suposições. A primeira diz respeito ao seu interesse na venda 

das bolsas de mandinga, vendo que um de seus companheiros estava desarmado naquela 

noite, ele pode ter visto uma oportunidade de lhe vender uma bolsinha para que aquele 

homem indefeso pudesse se sentir protegido. A segunda suposição é que Jorge poderia ter o 

desejo de se sentir temido por aqueles homens. 
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Jorge Cardoso Leal, além de conhecer as bolsas de mandinga, tinha experiência com 

outras práticas religiosas diferentes das que eram aceitas pela cultura dominante na colônia. 

Quando teve a intenção de casar com a filha da denunciante, ele enviou, através de um primo 

dela, uma “laranja da china”138 com um buraco no meio para ela. Percebendo o furo, ela não 

comeu, pois acreditou que era feitiço. De acordo com o viajante André Álvares d‟Almada, a 

palavra china faz referência a uns paus utilizados como fetiches em cultos religiosos de 

algumas regiões da África Ocidental. Tempos depois, ela se encontrou com o “Padre André, 

natural de Angola” que morava nas Salinas, na ocasião ficou sabendo que Jorge carregava 

consigo uma carta de tocar139. 

Na denúncia feita contra Jorge, não aparece a sua qualidade/condição e nem a sua 

nacionalidade, entretanto, através do documento manuscrito pelo comissário Francisco 

Bartolomeu de Pilar, no fólio seguinte à denúncia, podemos constatar que o denunciado não 

era pardo, negro e nem africano, pois este fato não passaria despercebido por ele que fez 

questão expor dados dessa natureza numa outra denúncia quando revelou que um “pardo” e 

outro homem fez queixa pública de que “Maria Mina lhe matara uma escrava com feitiços”, 

na capitania de Pernambuco. O comissário estava inteirado sobre a classificação de cor e 

procedência que eram utilizadas neste período140. 

No dia 6 de Julho de 1745, “Manoel, escravo do Padre Antônio Rodrigues”, morador 

no distrito de Santo André, na Paraíba, denunciou um pardo chamado Francisco Ferreira que 

morava na “capelinha desse mesmo distrito” porque este havia amarrado uma bolsa dentro de 

um jerimum141. Na ocasião, três homens foram citados em sua companhia: Manoel Jorge, 

irmão do denunciado, Leandro Gomes e Francisco Gomes, os dois últimos eram sapateiros. O 

escravo Manoel fez a denúncia pelo motivo de que aqueles homens estavam juntos com 

Francisco Ferreira quando dispararam quatro tiros de chumbo na abóbora que foi implantada 

uma bolsa dentro, cada um sendo responsável por um disparo, “ao mesmo tempo que atiraram 

gritaram: viva o jerimum”!142. 
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Após os disparos, Francisco Ferreira foi buscar o jerimum, com ele, todos os seus 

acompanhantes examinaram a bolsa e “não acharam sinal de chumbo, dizendo o mesmo dono 

da bolsa aos outros: sabem por que não rompeu o chumbo o jerimum? É por isto: e mostrou a 

bolsa aberta com um Santo Cristo de Latão dentro com as pernas para cima e a cabeça para 

baixo”. Após ter dito isto, ele pediu segredo. 

Levantamos alguns questionamentos com respeito ao envolvimento de Francisco 

Ferreira num possível comércio de bolsas de mandinga na Paraíba, nos indagamos se ele seria 

um vendedor delas ou o comprador do objeto que aparece na denúncia. Se vendedor, queria 

ele angariar uma oportunidade de lucrar, impressionando aqueles homens e os induzindo a 

comprar uma? Ou estaria ele vendendo a bolsa e comprovando a sua eficácia junto aos seus 

compradores? Se comprador, estaria ele mostrando aos seus companheiros a virtude daquele 

objeto carregado de poder? O documento não nos dá pistas conclusivas sobre a sua condição 

Fonte: Adaptado de: https://www.wikiwand.com/pt/Testemunho_(cristianismo) – Acesso em 08 

de Julho de 2020.  

IMAGEM 2 

Crucificação de São Pedro 

https://www.wikiwand.com/pt/Testemunho_(cristianismo)
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nestas situações, porém, podemos notar que a bolsa estava sendo apresentada como se fosse 

um artefato valoroso. 

A bolsa apresentada na denúncia era uma afronta direta a religiosidade católica, com o 

filho de Deus representado com as pernas para cima. Possivelmente, esse Cristo estava 

crucificado de cabeça para baixo, ou ao invés disso, ele poderia ser o seu discípulo Pedro que 

teve este tipo de morte143. O fato de ser relatado que a imagem materializada estava de pernas 

abertas nos faz levantar a hipótese de que não era uma crucificação tradicional de cabeça para 

baixo, mas sim, uma cruz erguida com o “Cristo” de cabeça para baixo e as pernas 

penduradas na parte horizontal da cruz, uma em cada extremidade.  

Historicamente, a cruz é um objeto muito utilizado em várias culturas nas práticas 

religiosas. No contexto do século XVIII, na América portuguesa, além de serem utilizadas 

pelos cristãos, que acreditavam que ela representava a morte de Cristo, ela era um dos 

ingredientes de muitas das bolsas de mandinga produzidas neste período. No exemplo que 

utilizamos, os traços da crença cristã são óbvios, porém, o crucifixo podia ter significados 

diferentes para alguns daqueles que fizeram a travessia do atlântico através de diáspora 

forçada para o Brasil. 

Wyatt MacGaffey144 e Kia Busenki Fu-Kiau145 acreditam que as cruzes eram utilizadas 

pelos habitantes do Congo – os que aqui no Brasil ficaram conhecidos como angolas –, desde 

muito tempo. Ela era um signo importante para o entendimento do mundo natural e 

sobrenatural na cosmologia bakongo. Para John K. Thornton o uso da cruz nesse território se 

deu devido ao encontro entre portugueses e congueses, algo que proporcionou uma fusão 

religiosa e permitiu aos nativos elaborarem uma interpretação bem particular de catolicismo, 

segundo Capelle  

“todo o país está cheio de cruzes de madeira que eles saúdam muito devotamente e 

perante as quais se ajoelham”, e “todo nobre neste vilarejo” tinha sua própria capela 

e assegurava que se cuidassem das cruzes rurais. “Todos têm seu rosário ou um 

colar de contas em volta do pescoço, que serve para determinar posição ou cargo” 
146. 
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Marina de Mello e Souza atesta que a importância dos crucifixos na África Centro-

ocidental se deu pelo fato de haver grande quantidade deles na população. A autora mostra 

que esses apetrechos tinham relação estreita com o culto aos ancestrais, muito difundidos 

nesta região, pois as pessoas os associavam aos objetos de poder dos seus antepassados e 

acreditavam que carrega-los faria com que o portador tivesse proteção e boa sorte147.  

Uma das causas que fez com que as bolsas de mandinga se tornassem objetos 

cobiçados no período colonial foi a comprovação da virtude delas, algo relatado por algumas 

pessoas, assim como no caso acima. No ano de 1744, em Lisboa, um estudante de gramática 

chamado Diogo Mascarenhas, pediu audiência na Casa do Despacho da Santa Inquisição de 

Lisboa. Por ser menor de vinte e cinco anos148 de idade foi acompanhado pelo padre João 

Morais, seu curador. Ele foi fazer uma denúncia e se confessar por ter utilizado uma 

mandinga149. Disse que no ano anterior à sua denúncia, viu “um preto chamado Ventura, 

escravo do capitão de cavalos João Correa”, não sabia de onde era natural, “morador nesta 

cidade [Lisboa] em casa dele confitente, aonde se recolhe e trabalha em alfândega em tirar 

caixas de açúcar”150, sendo atacado à golpe de espada por um homem chamado Thomas. 

Diogo disse que sendo atingido pela espada, o escravo teve apenas a sua “casaca” cortada e 

seu corpo não teve nenhum ferimento. 

Diogo Mascarenhas levou o fato ocorrido até um estudante de filosofia chamado 

Eusébio de Souza, que “entrou na consideração de que o tal preto trazia mandinga”. Em 

seguida, ambos entraram na casa em que Ventura dormia  

e nela ach[aram] debaixo da cama do mesmo um saquinho de seda preta a modo de 

uma algibeira e nela achou umas pedras negras, umas maiores e outras mais 

pequenas e dois pedaços de massa chatos, uma branca e outra amarela, a branca lhe 

pareceu massa de trigo e a amarela não conheceu de que fosse e um fole ou papo que 

costuma trazer almíscar
151

. 

 

Ventura chegou na casa quando eles estavam mexendo na bolsa, mas não a tempo de 

os ver em ação, pois quando eles perceberam a sua chegada a colocaram de volta em baixo da 

cama. No dia seguinte, eles retornaram até o lugar onde o escravo dormia e Eusébio enfiou a 

mão em um dos bolsos das roupas de Ventura e achou uma bolsa toda cozida. Saindo da casa 

com a bolsinha, eles tiveram a ideia de testar o efeito daquele objeto o pendurando no pescoço 
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de um cachorro e, em seguida, dando-lhe golpes “com uma faca de ponta”. Tendo feito a 

experiência, eles notaram que o cão não foi ferido e, logo concluíram que isso aconteceu por 

causa do efeito da bolsa que pegaram escondida de Ventura. 

Diogo teve interesse na virtude da bolsa e a pegou para si, passou a usá-la “na 

algibeira dos calções por espaço de dois dias”, com “animo de que tendo alguma pendencia o 

não pudessem ferir”. Entretanto, nos dias em que usou, não teve a oportunidade de testar o 

efeito da mandinga em seu corpo. Em um momento durante esses dias, ele entrou na Igreja do 

Carmo com a bolsa, porém, Eusébio havia lhe advertido que não seria bom que ele entrasse 

numa igreja com a bolsinha, pois desta feita ela perderia o seu efeito.  

Depois do ocorrido, Diogo encontrou o estudante de filosofia e relatou o que tinha 

feito. Sem hesitar, Eusébio pediu que ele lhe desse a bolsa para ver se ela ainda teria efeito. 

Após abri-la, concluiu que “já não prestava, nem tinha virtude [e] que a restituísse ao dito 

preto”. O estudante de gramática foi devolver a bolsa a Ventura que o repreendeu dizendo que 

ela “não era sua, nem [lhe] podiam ter furtado” 152. 

Dentro das possibilidades de posse de bolsas de mandinga do escravo Ventura, 

acreditamos que ele poderia ter as pego emprestadas por mão de alguém ou mesmo ser 

responsável pela venda das mandingas produzidas por outra pessoa, já que ele tinha em seu 

poder mais de uma delas e declarou que aquela que os estudantes pegaram não era sua. Por 

último, havia a hipótese de que ele mesmo fosse o produtor das bolsas encontradas em seu 

dormitório e aquela que ele disse que não seria sua, podia ter um comprador que já teria 

garantido a compra. Uma última possibilidade é que Ventura poderia ter mentido para Diogo 

e Eusébio, podendo as ter comprado para uso próprio.  

A relação entre mandinga e templo cristão pode ser percebida em diferentes momentos 

no século XVIII, por exemplo, o escravo Luís da Costa, “preto de nação Mina do Gentio da 

Guiné”, foi denunciado no ano de 1748, na Vila de Nossa Senhora da Candelária do Itú, até 

então, comarca da Cidade de São Paulo, por trazer “consigo ao pescoço uma bolsa de 

mandinga com a qual não ouve missa” 153. Por meio de sua bolsinha, Luís fazia coisas 

inacreditáveis como colocar a cabeça “dentro de um fogão aceso e cobri-la de brasas e tições 

ardendo sem padecer lesão alguma; dar com ela pelas pedras; e usar de batalhas sem nunca 

receber dano”. Seu delator, não identificado no documento, disse que tudo o que o escravo 
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fazia era agenciado pelo demônio, pois, para ele, era por meio dessa ajuda que Luís se livrava 

“dos violentos efeitos do fogo e dos mais perigos que se expõe” 154. 

Três anos antes, ainda na mesma vila de Candelária, o mesmo Luís, mas agora 

identificado apenas como homem “preto”, sem ser informado nada sobre a sua naturalidade155, 

foi denunciado pela primeira vez por carregar um “saquinho [com] um papel de caracteres 

inscritos” dentro dele que era “o seu remédio para livrar de todos os males”. Um mulato 

chamado Jerônimo de Morais foi o responsável por sua denúncia, este o acusou de ter 

cometido “crime de magia e ter pacto com o demônio” 156.  

Os escravos que conviviam com ele testemunharam que Luís havia entrado em uma 

fogueira acesa com o saquinho em seu pescoço, ficou lá “meia hora pouco mais ou menos” e 

“metendo nela as mãos sempre saiu ileso sem se queimar, nem ainda os cabelos dos pés e das 

mãos, tendo cabelos em uma e outra parte”. Ele costumava fazer este tipo de exibição na 

frente de seus companheiros de trabalho, essa postura pode ter sido adotada por ele para 

angariar uma posição de destaque entre os escravizados, uma vez que esse tipo de prática 

provocava temor nas pessoas. Ainda no ano de 1745, Luís foi denunciado mais uma vez, 

agora, as bolsas de mandinga não aparecem em sua acusação. Ele vendeu “uns pós para lançar 

nas mulheres, e armadilhas [para] excitá-las ao amor carnal” a “Pedro, índio da nação Paresí” 

157. O fato de o escravizado ter sido denunciado mais de uma vez e por experiências diferentes 

lhe coloca como um homem diferenciado na sociedade colonial, ele não era apenas um mero 

usuário das mandingas, mas um de seus propagadores, tendo pleno conhecimento sobre essa 

prática158. 
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Além de Luís, outros homens também testaram as mandingas no fogo. Uma denúncia 

foi feita do Rio Grande do Norte, no ano de 1748, contra Policarpo, Bras, Antônio Rodrigues, 

Antônio Moreira e Antônio Ribeiro, pelo estudante Inácio de Sousa Rocha Branco. Ele os 

denunciou porque “em dia de São João ou Santo Antônio” esses homens andavam, junto com 

outras pessoas na Cidade da Bahia, entre o fogo sem se queimarem159. O motivo do fogo não 

lhe causar queimaduras foi atribuído à mandinga pelo denunciante, além de prestar esta 

proteção a tal mandinga não deixava que seus usuários fossem “ofendidos com ferro”. Essa, 

diferentemente da maioria, que tinha como característica principal sua forma de bolsa, fazia 

efeito depois de bebida160.  

Ficar “emandingado” por meio da ingestão de algo não foi um caso isolado. No ano de 

1744, em Funchal, “o preto Bartolomeu” ofereceu a uma mulher algo para ela comer e, em 

seguida, lhe deu umas pancadas e “disse que ninguém lhe podia fazer mal”. A mulher teve a 

convicção de que aquilo era mandinga, pois as pessoas que eram “emandingadas em feitiços” 

tinham os olhos vermelhos, assim como os seus ficaram161. 

Voltando aos casos costumeiros, um “preto chamado Diogo Marques” foi denunciado 

em Lisboa, no ano de 1715 por ter uma bolsa de mandinga e um escrito em seu poder. Ele foi 

aconselhado por João de Souza Castelo Branco, homem que se declarava um “filho 

obediente”, a não utilizar aquele objeto, pois poderia ser castigado. Entretanto, Diogo 

Marques não teve medo e nem quis aceitar aquele conselho e “respondeu que [...] não haviam 

de castigar a ele por tão pouco” 162. 

De fato, Diogo não estava de todo errado, considerando que grande parte dos casos de 

bolsa de mandinga não passavam de uma denúncia, e no reino, diferentemente do que poderia 

acontecer na colônia, um denunciado não se tornava réu de imediato, era preciso que um 

requerimento de prisão fosse aceito pelo Santo Ofício, caso fosse movimentado um processo, 

ele ficaria em cárcere. No Brasil, um denunciado poderia ficar preso até o dia do seu processo 

que seria produzido em Lisboa, ou seja, a denúncia precisaria cruzar o oceano até chegar a 

Portugal, depois disso, era preciso aguardar a resposta que viria por mar. Todo esse 

procedimento poderia durar longos anos. Algumas das denuncias encontradas nos Cadernos 

do Promotor eram processos civis produzidos nas capitanias da América portuguesa, ou seja, 

o denunciado era tratado como criminoso comum e poderia, caso o Tribunal de Santo Ofício 
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quisesse, ser processado por cometer um crime religioso e pagar uma pena institucional, o que 

neste caso seria bem pior, pois, além da longa viagem em alto mar que precisaria ser feita, o 

denunciado poderia passar por tortura e, após o processo, ser degredado para um lugar 

desconhecido163. 

Três crioulos chamados José Martins, Luís Pereira de Almeida e Mateus Pereira 

Machado foram denunciados na vila de Jacobina, no ano de 1745, depois que o sobrinho do 

senhor de um deles encontrou uma bolsa de mandinga e logo em seguida um familiar da 

Inquisição encontrou outra bolsinha na casa de outro deles. Eles foram processados na década 

de 1750 e o tramite de seus processos duraram cerca de 11 anos. Esse episódio revela fatos 

curiosos sobre o espaço em que eles compartilhavam as suas experiências164. 

O caso se iniciou depois de uma viagem que Mateus Pereira precisou fazer por causa 

de seu trabalho
165

. Antes de iniciar a jornada, ele passou na casa de Luís e deixou uma 

bolsinha enrolada numa camisa pendurada em um torno do quarto dele. Chegando até as 

Canavieiras (destino de Mateus), o filho de seu senhor puxou de sua roupa uma bolsa e a 

entregou ao irmão do senhor de Mateus que, abrindo-a, logo tratou de repreender o escravo166. 

Após ter sido encontrada a bolsa com Mateus, a família de seu senhor fez questão de 

que o caso chegasse até o vigário da vila que, assim que soube de tudo, questionou o escravo 

sobre a procedência do objeto que carregava e se conhecia mais alguém que fazia uso deles. 

Foi então que ele revelou ter adquirido a bolsa por mão de um crioulo forro chamado José 

Martins e que antes de ter viajado deixou outra bolsa na casa de Luís167.  

Quando Mateus estava em viagem, José Martins apareceu no quarto de Luís e viu a 

bolsa que havia vendido a Mateus pendurada na parede. Sem pensar duas vezes, pegou para si 

dizendo que Mateus lhe mandou ir lá para pegá-la. Na ocasião, Luís estava doente e deitado 

em sua cama e nada pôde fazer para impedir José. Ele foi questionado pelo vigário sobre esta 

bolsinha e logo lhe revelou o que havia acontecido. 

Tendo ouvido tudo, o vigário enviou familiares da Inquisição até a casa de José 

Martins para encontrar a mandinga. Chegando até lá, esses funcionários do Santo Ofício 

foram recepcionados com a tentativa de ataque de faca operada pelo forro. Depois de 

conseguirem controla-lo, ele disse não saber de nenhuma bolsa, entretanto, sua fala de nada 

valeu, pois eles entraram em sua residência e encontraram a bolsinha.  
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Dentre os três homens envolvidos até aqui, José Martins foi o primeiro a ser preso na 

cadeia da Vila de Jacobina. Depois dele, os outros dois também foram presos logo em 

seguida. José foi questionado sobre o seu envolvimento com a bolsa de mandinga e disse que 

tinha sido Mateus que o havia mandado pegar o objeto no quarto de Luís. Sobre a bolsa 

encontrada por ele, Luís disse que não sabia da existência dela, pois Mateus lhe pediu para 

deixar uma camisa ali em sem quarto e ele não havia conferido se tinha alguma coisa nela. 

Porém, José Martins disse que Luís conhecia muito a bolsa e o seu conteúdo, ela continha 

pedra d‟ara, papéis de oração manuscrita, hóstia consagrada e sanguinho168. 

Para além do fato desses homens terem sido denunciados, processados e condenados, 

um questionamento rodeia este caso: por qual motivo eles estavam utilizando bolsas de 

mandinga? Talvez, os eventos que ocorreram na vida deles sejam a resposta para essa 

pergunta, ou pelo menos nos permite imaginar algumas hipóteses. 

Quando questionado pelos inquisidores sobre o porquê do uso das bolsas de mandinga, 

Mateus respondeu que, por fazer muitas viagens, se sentia inseguro no percurso e as usava 

para se sentir protegido, pois elas o ajudavam a ser valente. Além disso, o escravo disse que 

em dias de trovão se sentia muito amedrontado.  

Pouco se falou sobre a doença que acometeu Luís em seu processo. Os inquisidores 

passaram despercebidos e não notaram que uma das funções das bolsas de mandinga era curar 

uma pessoa que enfrentava enfermidade, ou pelo menos não quiseram seguir por essa via. O 

ato de Mateus ter deixado a bolsa em sua casa presume duas hipóteses. A primeira diz 

respeito a uma possível preocupação dele para com o seu amigo que passava por um momento 

de dificuldade, a bolsinha deixada ali poderia ajuda-lo a passar por aquele problema. Segundo 

Édison Carneiro, na Bahia, os negros acreditavam que, em casa, poderiam se tratar melhor169; 

a segunda, Luís poderia carregar consigo o conhecimento dos efeitos da mandinga e, sabendo 

que Mateus tinha duas delas, pediu para que o escravo deixasse uma consigo. No século 

XVIII, os escravizados faziam uso recorrente das mandingas para “alterar as regras do espaço 

opressor” 170, uma forma de aliviar os males da escravidão. 

Enxergar Luís Pereira de Almeida como dotado de conhecimento sobre as mandingas 

não se faz um equívoco, mesmo após ele ter dito que não conhecia o que havia dentro da 

bolsa deixada por Mateus em seu quarto, pois “consta que há anos passados ele próprio já fora 
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açoitado pelas ruas públicas da Vila de Cachoeira, por ordem da justiça secular, sendo 

executor do castigo o sargento-mor Jerônimo Sodré, acusado de trazer diabólica bolsa de 

mandinga coberta com baeta encarnada” 171. 

Contra José Martins, além de pesar o fato de ele ser considerado o cabeça de tudo, em 

seu processo ele disse que foi buscar a bolsa na casa de Luís porque havia recebido ela de 

seus pais e sentia saudades do objeto. Mas, além disso, ele era conhecido em Jacobina por 

fazer mandingas com o seu primo, ambos carregavam poderosos patuás com orações 

protetoras172. 

Estudando o caso desses três homens, a historiadora Vanicléia da Silva Santos173 diz 

que o fato deles terem sido denunciados e processados não tem relação com conflitos sociais 

no âmbito da escravidão contra senhores ou escravos, algo que concordamos. Entretanto, 

discordamos em parte quando ela argumenta sobre a produção das bolsas de mandinga, 

dizendo que esses amuletos “são formas de se recorrer às forças invisíveis que dispensam 

organização de um local de culto, de estrutura eclesial, de atividade devocional, como as 

existentes nos calundus e mais tarde nos candomblés”, pois a vila de Jacobina é um espaço 

complexo para se entender as práticas elaboradas pelos africanos e seus descendentes, lá, além 

dos três crioulos e do angolano João que a autora aborda em sua tese, existiram outros casos 

que foram parar nas mãos de membros do Santo Ofício. 

Neste local haviam outras pessoas dotadas de conhecimentos religiosos oriundos da 

África que contrariavam a fé católica, algumas delas chegaram a ser denunciadas em 

diferentes momentos na Vila174. Por exemplo, no ano de 1745, o Capitão Antônio Suarez da 

Cunha, sua mulher Maria de Jesus e José Leite viram na Fazenda das Pedras, localizada na 

vila de Jacobina, Bartolomeu da Costa175 fazendo publicamente uma dança que ficou 

conhecida em grande parte do período colonial como calundu. Segundo Alexandre Marcussi, 

esse ritual consistia em cerimônia que contava com possessão espiritual, adivinhação e cura176. 

Diante da ocorrência destes fatos nos perguntamos, até que ponto esses sujeitos tinham 

liberdade para manifestar seus conhecimentos religiosos no sertão baiano?  
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Acreditamos que o calundu e as mandingas caminharam lado a lado, sendo a primeira 

um dos espaços de criação e confecção da segunda (mas não de todas), a vila de Jacobina nos 

dá respaldo para sustentar essa crença. Era também neste espaço onde as pessoas revelavam 

quais eram as suas necessidades e que tipo de bolsas queriam, as mandingas não eram apenas 

“feituras de proteção”177. O universo de necessidades que poderiam ser atendidas extrapola a 

concepção de objeto protetivo, mesmo sendo a proteção do corpo o maior desejo de seus 

usuários.  Vejamos agora um pouco de como se deu essa relação no século XVIII. 

 

2.2. Mandinga e calundu 

 

 O “calundu” de Custódia Gege nos oferece uma dinâmica instigante para que 

possamos entender como as cerimônias celebradas por ela e outras pessoas agiram como fator 

essencial na produção e divulgação das bolsas de mandinga. O calundu era um ritual que 

apresentava claramente raízes centro-africanas, a palavra em si faz referência a tal região, 

porém, na capitania da Bahia, essa prática foi adotada em grande medida pelos africanos 

ocidentais. 

 A escravizada Custódia Gege foi denunciada no ano de 1754, juntamente com Theresa 

de Jesus (forra), sua mãe Antônia Gege (forra), Josefa Gege (escrava), Anna (escrava), 

Catharina (escrava), Roza (escrava), Luzia (escrava), Antônia (escrava), Theresa (escrava), 

Benedito (escravo), Inácio Gege (escravo), Antonio (escravo) e Pedro (escravo) por celebrar 

cerimônias de calundu em sua casa, na Rua das Laranjeiras aos “domingos e dias santos” 178. 

 A denúncia contra a escravizada resultou em algo muito maior do que uma simples 

queixa. O documento de seu caso, encontrado nos Cadernos do Promotor, é um processo 

criminal que rendeu a Custódia e a seus acompanhantes prisão numa cadeia comum da Cidade 

da Bahia. Todos os que estavam na casa dela foram autuados em flagrante, tendo se livrado 

apenas os escravos Pedro e Anna que estavam ali para fazer cobrança179.  

  No espaço interior da casa de Custódia foi encontrada uma grande diversidade de 

objetos que eram utilizados nas cerimonias, um Meirinho e um escrivão da cidade visitaram o 
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lugar duas vezes para coletar todos os utensílios ali presentes. Na primeira ida até a casa da 

escravizada eles encontraram:  

uma viola de flechas, uma machadinha de Congo, um balaio com 8 cabacinhas 

dentro e várias folhas, um tambaque encostado em uma panela, uma cabeça de 

carneiro fresca com uma[s] missangas vermelhas ao pescoço, umas tripas do dito 

carneiro amarradas em cruz, uma cabaça com umas contas ou missangas por fora, 

um pouco de angu coberto de búzios com um dente de gente, uma panela com 

vária[s] folhas [e] raízes dentro, uma cuia da costa com sua tampa que tinha dentro 

um balainho muito pequeno com várias miudezas dentro, também um gafanhoto 

morto; e com um ninho de passarinho e com várias raízes, uma cuia com uma massa 

negra dentro com um ovo enterrado nela, uma bolsinha de couro com uns 

cabaquinhos dentro, uma machadinha, uma bolsa de couro que tinha dentro cinco 

massas de barro uma delas metida uma pena, uma bolsinha de couro toda coziada, 

uma cuia da Costa com água de pombas, uma mesa preparada em uma gamela com 

pedaços de carneiro e angu com duas facas de cabo de metal e com duas toalhas, 

uma de [ilegível] e outra de pano de ló com dois pratos de louças branca um grande 

e outro pequeno com um molho desconhecido, um facão de duas pontas, uma bacia 

virada com umas águas verdes
180

. 

 

  A descrição recheada de objetos nos mostra uma pluralidade de utensílios que, 

sobretudo, agregava a prática das bolsas de mandinga. Podemos perceber isso através dos 

objetos listados acima, dentre eles aparecem balaio; balainho com miudezas dentro; bolsinha 

de couro com uns cabaquinhos; bolsa de couro que tinha dentro cinco massas de barro, uma 

delas metida uma pena; e uma bolsa de couro toda coziada.  

  Notemos que depois do “balaio com oito cabacinhas dentro e várias folhas” as bolsas e 

os utensílios relacionados com as mandingas foram descritos após a presença de “uma cuia 

com uma massa negra dentro com um ovo enterrado nela”. Veremos mais a frente, através do 

relato de um escravo chamado Lourenço, que a presença do ovo era algo recorrente no ritual 

de produção de algumas mandingas181. No caso de Custódia, respeitando a descrição espacial 

feita por aquele homem e encarando o calundu e a mandinga como práticas culturais 

crioulizadas, podemos imaginar a hipótese de que ela era uma produtora de bolsas de 

mandinga. Além disso, na descrição aparece uma bolsa toda “coziada”, na transcrição da 

palavra tivemos dúvidas se ela pertencia ao verbo cozinhar ou coser, entretanto, caso se 

remetesse a qualquer deles o objetivo de tal ato seria o mesmo: fechar a bolsa. Por esse 

motivo acreditamos que esta não era apenas um recipiente em que se guardava ingredientes, 

mas sim uma bolsa de mandinga. 

  Apesar da grande quantidade de coisas apresentadas, o trabalho do meirinho e do 

escrivão ainda não estava completo. No dia seguinte, eles voltaram até a casa para buscar 

mais duas caixas, dentro delas haviam 
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várias quantidades de papeis embrulhados com raízes e folhas, uma cabeleira 

trançadinha com búzios da Costa; uma tira de pano com várias castas de orações: 

uma bolsinha com uma massazinha dentro que dizem ser malefício; uma faquinha de 

ponta um papelinho com umas penas e várias missangas e cinzas raízes dentro; um 

papelinho com umas contas com três unhas dentro; um papelinho com três contas 

azuis amarradas e com umas raízes, três facas metidas em uma palha; uns cascáveis 

com umas figurinhas em uma correia [e] um dente de gente embrulhado em um 

papel. 

 

  Podemos notar que mais objetos relacionados à circulação das bolsas de mandinga 

setecentistas foram descritos nesta nova visita de alguns dos religiosos responsáveis pelo caso 

de Custódia e das pessoas que estavam em sua casa: papéis embrulhados com raízes e folhas, 

uma tira de pano com várias castas de orações, uma bolsinha com uma massazinha dentro e 

um dente de gente embrulhado em um papel. O antropólogo Luiz Mott diz que era comum 

partes do corpo de defuntos como ossos dos dedos, dente, crânio, etc., serem utilizados na 

composição das bolsas de mandinga182. 

Diante da descrição dos objetos listados, notamos que o ritual que era praticado na 

casa da escravizada estabelece semelhanças com uma obrigação ao orixá Xangô. De acordo 

com Reginaldo Prandi, Xangô é o 

Deus do trovão e da justiça. Sincretizado com São Jerônimo. Seus filhos se dão bem 

em atividades e assuntos que envolvem justiça, negócios e burocracia. Sentem que 

nasceram para ser reis e rainhas, mas usualmente acabam se comportando como 

plebeus. São teimosos, resolutos e glutões; gananciosos por dinheiro, comida e 

poder. Uma pessoa de Xangô gosta de se mostrar com muitos amantes, embora não 

sejam reconhecidos como pessoas capazes de grandes proezas sexuais. Vivem para 

lutar e para envolver as pessoas que o cercam na sua própria e interminável guerra 

pessoal. Gostam de criar suas famílias, protegendo seus rebentos além do usual. Por 

isso são muito bons amigos e excelentes pais
183

.   
 

 O que nos faz acreditar na possibilidade de que o que estava ali era um assentamento a 

este orixá é a representação material da gamela na preparação do alimento; o machado; a cor 

vermelha das missangas, onde o escrivão faz confusão entre missangas e contas, o que 

aumenta ainda mais a aproximação; e a presença do carneiro sacrificado184. 

Este dado nos oferece uma problematização do que era encarado como um calundu 

colonial, pois os objetos encontrados na casa de Custódia nos remete diretamente ao que 

conhecemos como candomblé no tempo presente. Alexandre Marcussi diz que os calundus 

apresentam características marcantes da África Centro-ocidental, mesmo reconhecendo que 

africanos de outras regiões traficados para o Brasil poderiam praticar o ritual. O autor faz uma 
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consistente pesquisa, baseada em várias fontes inquisitoriais, relatos de missionários e de 

viajantes, além de farta bibliografia e comprova que o calundu tem as sua raízes fincadas na 

parte central da África185. 

Parece-nos que a palavra calundu foi utilizada como um termo guarda-chuva 

abrangente para descrever diferentes religiosidades oriundas da África praticadas na América 

portuguesa. Mas ainda há a possibilidade de que o ocorrido na casa da escravizada poderia se 

remeter a uma variação ritual de calundu. A complexidade da classificação deste evento se dá 

pelo fato de que a interpretação feita na denúncia é elaborada por um religioso cristão que 

parecia desconhecer as variadas devoções dos africanos trazidos para o Brasil. Isso fica 

explicito quando, em uma das páginas ele diz que nas festas de calundu “costumam os seus 

sequazes invocar e ter presentes alguns bichos, aos quais o Bárbaro insulto gentilismo da 

nação da Costa da Mina costuma dar adorações de Deuses” 186.  

A procedência geográfica que aponta para a Costa da Mina como ponto de embarque 

de Custódia nos faz refletir sobre um aspecto importante do tráfico de escravos no século 

XVIII. Como observamos acima, o ritual feito na casa dela tem vários aspectos semelhantes a 

um assentamento do orixá Xangô. Pensando nessa possibilidade, chegamos a um dado curioso 

para o período em questão: a presença de iorubas na Bahia antes do século XIX187. David Eltis 

já havia alertado que é preciso desconfiar das designações étnicas atribuídas aos africanos 

durante o tráfico188. É possível que algumas pessoas identificadas como mina fossem iorubas. 

No caso de Custódia, além de ser oriunda da Costa Mina, ela era identificada como 

jeje, denominação que remete a um povo que possui diferenças culturais em relação aos 

iorubas, e também eram de regiões geograficamente diferentes. Diante desse fato, pensamos 

na hipótese de que a escravizada pode ter passado por um processo de crioulização cultural na 

África, ou seja, os iorubas podem ter entrado em contato com pessoas da área gbe, de onde os 

jejes são nativos. Nesse sentido, não eram os iorubas que se faziam presentes na Bahia, mas 
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sim as suas práticas, mas, ainda sim, devemos levar em conta essa possibilidade dentro do 

tráfico189. 

  Pensando nas bolsas de mandinga, para além da promoção dos chamados “calundus”, 

a casa de Custódia pode ter sido utilizada como ponto de venda para elas190, isso devido a 

grande quantidade de objetos presentes em seu interior e que estavam cuidadosamente 

guardados caixas e separados por embrulhos de papel, estes poderiam ser utensílios de 

composição para determinados tipos de bolsas. As pessoas que visitavam a casa da 

escravizada é outro fator que reserva importância, pois dentre os interesses delas, as 

mandingas poderiam ser vistas como objeto de consumo próprio ou até mesmo objetos de 

revenda, atuando, assim, como revendedoras. Além disso, nos parece que o espaço que a 

escravizada praticava sua religiosidade estabelece semelhanças com as chamadas Casas de 

Culto que João José Reis relatou existir em Cachoeira no final do século191. 

  A relação entre a mandinga e o que ficou conhecido como calundu pelos membros da 

máquina inquisitorial, não se encerra com o caso de Custódia na capitania da Bahia. O pardo 

Paulo Gomes, “oficial de pedreiro” e sua companheira “Inácia preta do gentio da Costa da 

Mina”, moradores da Rua da Poeira, no Recôncavo baiano, foram denunciados, no ano de 

1749, por terem fama de “calunduzeiros, feiticeiros e usarem de superstições”.  

  Paulo se reunia em sua roça, localizada “no caminho indo para o Rio Vermelho”, com 

sua companheira e outras pessoas aos domingos e dias santos como “Natal e Páscoa” para 

dançar calundu. Um amigo seu que morou com ele certo tempo e que também era pedreiro, 

chamado Caetano Ramos, homem de sessenta e oito anos, testemunhou que nas festas 

promovidas neste espaço o pardo atuava como diretor de tudo e que Inácia era “maior 

feiticeira do que ele”, pois ela “faz lavagens para os homens e mulheres que a procuram” com 

o fim de lhes “dar venturas”. Várias pessoas e “outras pretas” a chamam de “sua rainha”. 

  Caetano disse que o motivo de Paulo ter se tornado feiticeiro foi a sua vontade de se 

tornar rico, para tanto, ele buscou “vários pretos feiticeiros para lhe darem ventura e, 

continuadamente, anda com mil papelinhos, cartas de tocar e outras superstições”, objetos que 

ele deve ter conseguido na roça de Olaria que ficava no caminho para Itapegipe, lugar onde 

ele ia dançar calundu com sua companheira anterior, uma parda chamada Joana, antes de ter a 
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sua própria roça. Quando Paulo não ia a nenhuma roça, ele dançava em sua própria casa com 

um “boneco metido em uma boceta, coberto o dito boneco com fitas encarnadas e com elas 

atados, e uns pós brancos”. 

Mais uma vez podemos problematizar o que era chamado de calundu com outras 

práticas religiosas oriundas de regiões africanas. A cena citada acima estabelece semelhanças 

com o “acotundá” ou “dança de tundá”, em uma das cerimonias desse ritual a courana Josefa 

Maria foi repreendida por capitães do mato em Minas Gerais, no ano de 1747, por ser 

encontrada possessa de espírito e idolatrando um boneco. Sobre a origem desse culto Luiz 

Mott faz a seguinte indagação: 

 

De que língua seriam os termos “tunda” e “acotundá”? Segundo informação oral da 

Dra. Yeda Pessoa de Castro, o termo TUNDA é claramente de origem banto, mais 

precisamente, proveniente do Umbundo significando “sair, produzir, originar”. Por 

sua vez “Ako” ou “Aku” - de Acotundá - seria um substantivo adverbial, ou verbo 

infinitivo, típico prefixo de origem da região Benguela, Sul de Angola
192

. 

 

  Mott aponta para o ano de 1747 o primeiro caso de “tunda” no Brasil, entretanto, 

Josinaldo Queiroz nos informa que essa religiosidade é praticada desde o ano de 1720 na 

capitania de Pernambuco. Este último autor diz também que este culto possui elementos das 

culturas dos povos sudaneses e bantos. Mesmo reconhecendo que a origem do termo 

“acotunda” tem relação com a região centro-ocidental da África, Mott havia atribuído apenas 

aos africanos oriundos da Costa da Mina este culto193. 

A fama de Paulo se espalhava publicamente na Freguesia de Nossa Senhora do 

Desterro, muitas pessoas o procuravam para ter ventura e ele já havia acumulado algumas 

mortes provocadas por seus feitiços. Em uma ocasião, matou de feitiço duas escravas de 

Josefa Garapeira pelo simples fato de que essa mulher era mais rica do que ele. Além disso, 

ele matou Cosme Pacheco, esposo de D. Francisca, mulher com quem ele tinha um caso 

amoroso, deixando “uma panela de feitiços” em sua porta, a qual a tendo pego, passou a ter 

“engolfadas de sangue e espirou por breves dias” 194. 

Os casos de Custódia Gege e Paulo Gomes são utilizados aqui por causa da gama de 

utensílios manipulados por eles. Entre os vários listados na casa da escravizada e os 

papelinhos e cartas de tocar carregadas pelo pardo, visualizamos uma aproximação desses 
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indivíduos com a produção das bolsas de mandinga. Mesmo ambos tendo sido denunciados 

por praticar calundu, entendemos que a confecção e até mesmo o uso de bolsinhas não era 

algo estranho para eles, pelo contrário, eles eram dotados de conhecimento sobre estes 

objetos. 

  Usuários das mandingas poderiam ter um vasto conhecimento sobre práticas religiosas 

diferentes da crença do dominante. O cristianismo ditava as regras religiosas na sociedade 

colonial, mas outras formas de expressão da religiosa faziam-se presentes no século XVIII. Os 

costumes oriundos de diferentes nações africanas exemplificam bem essa presença. Africanos 

ocidentais e centro-ocidentais fizeram do império lusitano palco para a divulgação de diversos 

modos do viver religioso. Mandingas consubstanciadas de desejos foram utilizadas para a 

dissolução dos mais irresolutos problemas que se podia pensar. A proteção delas era algo 

almejado por muitos, mas nem sempre as mandingas serviam para proteger alguém. 

 

2.3. Desventura nas mandingas 

  

  Ter uma bolsinha atada ao corpo era o desejo de muitas pessoas que vivenciaram o 

período colonial, pois se acreditava que a proteção acompanhava quem as tinha consigo. Mas 

nem sempre a mandinga proporcionava algo agradável para quem a carregava, por exemplo, o 

sargento Domingos Pereira Barroso trouxe uma em seu corpo que lhe acarretou treze anos de 

enfermidade. 

  A vila de Jacobina serviu, mais uma vez, de palco para as bolsas de mandinga. Em 

1746, o sargento-mor Domingos, se queixava de dores que sentia por causa de alguns 

malefícios que lhe haviam feito. Solicitou por “várias vezes os santos exorcismos” ao longo 

de sua enfermidade. Os exorcismos195 até funcionavam nos primeiros dias, mas não demorava 

muito e ele voltava a ficar adoecido. Os padres não sabiam como solucionar aquele 

problema196.  

  O escravo Miguel, natural “do gentio de Angola”, que estava preso em uma cadeia de 

Jacobina foi chamado para curar o sargento de sua enfermidade. Examinando o corpo, ele 

retirou das partes em que Domingos sentia dor “ossos, vários cabelos de bode, vários 

papelinhos, uma cabeça de bicho e uma bolsinha que, tendo-a aberto, achara nela vários 
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cabelos de bode, e várias raízes, e um papelinho”, tudo isso sem lhe fazer nenhum corte, 

deixando em seu corpo apenas umas “nodoas vermelhas” 197. 

  Depois de ter curado Domingos retirando de seu corpo vários objetos, Miguel disse 

que sabia quem havia feito aquele malefício ao sargento e, então revelou que foi uma negra 

escrava que “tinha fama de feiticeira”, chamada Maria Monjola198 a responsável por lhe 

enfeitiçar. Ele sabia disso porque foi seu assistente no passado, disse também que todo o mal 

que  ela fazia era através de umas contas199 que trazia ao seu pescoço200. A cura de um feitiço 

muitas vezes só poderia ser realizada pela pessoa que o elaborou, o fato do escravizado 

conhecer a produtora do malefício ajudou na obtenção de sucesso neste episódio. 

  No período colonial, além de serem escassos os serviços de medicina formal, quando 

alguém estava doente e conseguia ser atendido por um “médico”201, isso nem sempre garantia 

que seu problema seria solucionado. Algumas vezes esses profissionais não conseguiam nem 

mesmo diagnosticar qual era a enfermidade da pessoa, quando isso acontecia, era normal que 

o motivo de qualquer doença fosse atribuído a um feitiço produzido por alguém202, neste caso, 

a cura poderia ser encontrada nas mãos da mesma pessoa que elaborou o feitiço, por exemplo, 

o oficial de pedreiro Domingos de Almeida Lobato, que  

sofrendo com uma doença para a qual não encontrava cura, tomou noticia por 

terceiros que seus mal-estares haviam sido obra de feitiços sobre ele lançados a 

mando de Brazilia Pessoa, mulher viúva rejeitada por Domingos. Recorrendo a 

Antônia, teve o tratamento negado pela mesma por conta deste ser alvo dos seus 

feitiços. Voltaria atrás em seguida e promoveu a cura do dito Domingos que, para se 

certificar ou por continuar a sofrer com a doença, recorreu ao auxilio de outro 

feiticeiro chamado Domingos Joao
203

. 

 

  Uma Dona Caetana teve mais sorte do que os dois homens citados nos casos 

anteriores. No ano de 1745 ela se encontrava “maleficiada [...] estando já para morrer sem 

remédio nenhum [que] humano lhe produzissem”, foi salva pelo padre Manuel da Costa 

através de exorcismos. Mesmo reconhecendo quem preparou o malefício para si, ela não 

precisou recorrer aos seus serviços. A acusada de enfeitiça-la foi identificada como mulher de 

um homem chamado Antônio Rodrigues Paixão, que junto a uma “mameluca” sua já havia 
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dado umas “bolsas de feitiçarias” a Antônio Gonçalves Prego, homem que depois desse 

evento enlouqueceu, a intenção da esposa de Paixão era fazer com que ele se casasse como a 

prima dela204. 

  A crença de que as mandingas poderiam, de algum modo, provocar a loucura parece 

ter se disseminado na colônia. Evento semelhante ao descrito acima ocorreu, na década de 

1740, na capitania de Pernambuco, lá noticiaram que, Manoel Rodrigues, “homem solteiro”, 

enlouqueceu por causa das mandingas que carregava. O denunciante não identificado disse 

que não tinha certeza disso, mas era o que se dizia no contexto em que ele estava inserido205. 

  As mandingas eram utilizadas correntemente nas relações sociais na já citada capitania 

de Pernambuco. No ano de 1749, D. Maria Madalena se queixou que havia sido maleficiada 

por mãos de “Luiza Barbosa, mulher preta da nação Courana, do gentio da Costa da Mina”. 

Mesmo sabendo quem era a autora do feitiço que lhe deixou enferma, Madalena só fez a 

denúncia contra Luiza após sofrer com os sintomas do malefício por sete anos206. 

  Luiza havia ido até a casa de Maria Madalena e, na oportunidade, “lhe metera debaixo 

do colchão da cama um embrulho”, foi a partir desse dia que ela, maleficiada, passou a sentir 

“gravíssimas dores e moléstias”, a Courana fez a mesma coisa com uma das escravas da 

mulher. Não encontrando cura por mãos de médicos cirurgiões, ela precisou passar por 

sessões de exorcismo “e com eles [ficou] boa e livre da opressão que a molestava e da mesma 

sorte a dita sua escrava” 207.  

  As bolsas de mandinga representaram proteção e, mais ainda, defesa contra tudo e, às 

vezes contra todos. O malefício que acometeu D. Maria Madalena representou algo muito 

ruim para a sua vida, porém, qual relação ela mantinha com Luiza? Havia ela ameaçado, 

batido, humilhado a liberta em algum momento de sua vida escrava? A bolsa colocada 

embaixo da cama seria fruto de uma discórdia ou disputa amorosa? Teria sido fruto de uma 

dívida não paga? O certo a afirmar é que de alguma forma a vida de Maria Madalena 

representava uma ameaça para Luiza. Mandingas de todo tipo de sorte e azar estavam 
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presentes nos pormenores das relações sociais no cotidiano colonial, algumas delas eram 

utilizadas por alguns escravizados até mesmo para alcançar a liberdade. 

 

2.4. Mandinga e liberdade 

 

Aos dez dias do mês de Agosto de 1700, em um domingo na vila de Sintra em 

Portugal, três homens negros foram denunciados por puxarem espadas num local em que 

havia muitas pessoas. Neste dia, na Irmandade de Nossa Senhora da Piedade estava 

acontecendo uma festividade. Eles foram denunciados pelo comissário Luís de Mattos 

Rebello e eram escravos de Manoel Nunes de Albuquerque que foi governador da Paraíba em 

1692 e da Ilha Terceira, que no ano presente estava morando na Corte portuguesa208. 

A Irmandade de Nossa Senhora Piedade em Sintra era, inicialmente, administrada por 

D. João de Castro e no ano de 1700 a administração havia sido passada para sua mulher, D. 

Arcângela209. No dia 10 de Agosto do presente ano, a Irmandade organizou uma festa em que 

“houve um grande ajuntamento de gente”. Nesta ocasião, três homens negros, não 

identificados, provocaram tremenda confusão entre as pessoas. Este evento não foi um 

simples furor ocasionado apenas por situações relacionadas exatamente ao momento da 

festividade. 

O fato de esses homens terem puxado espadas e causado alvoroço entre as pessoas já 

seria o bastante para ser movida uma denúncia contra eles. Entretanto, não foi somente este 

suposto crime contra a paz da Irmandade que incitou o comissário Luís de Mattos Rebello a 

levar a denúncia até o Santo Ofício. No momento da confusão, outras pessoas com o intuito 

de combater a ação daqueles homens, também puxaram espadas e, além disso, chegaram 

desferir ataques contra os rebeldes. 

Na denúncia, o comissário relata que as pessoas que se levantaram contra os negros 

“meteram-lhe as espadas”, porém, não conseguiam fura-los. Sem entender o porquê de 

aqueles homens estarem imunes ao ataque de espadas, ele foi à busca de respostas, interrogou 

e ouviu o alcaide e outras pessoas da vila de Sintra. As testemunhas consultadas relataram que 

o que poderia ter acontecido era que “os negros deviam ter bolsa”210. 

Nesta parte da pesquisa nos deparamos com uma peculiaridade dentro da diáspora 

africana, pessoas escravizadas passam a buscar a sua liberdade através de uma prática 

religiosa. Aqui não fazemos nenhuma tentativa de tencionar a ideia de que todos os escravos 
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visualizavam a libertação do sistema escravocrata por completo, concordamos com João Reis 

e Eduardo Silva quando dizem que muitos desses indivíduos negociavam a manutenção da 

escravidão com o fim de gozarem de alguns momentos de “liberdade”211.  

O uso de bolsas de mandinga parece ter sido feito de forma corriqueira por muitos 

escravizados, muitos deles alimentavam a fé de que conseguiriam liberdade através delas. O 

caso do escravo angolano João da Silva só confirma essa crença. Ele foi preso por portar 

amuletos mágicos na vila de Jacobina. No ano de 1742, na fazenda Olho de Peixe, ele ajudou 

um escravo fugido chamado Manuel de Barros, dando-lhe comida e hospedagem para que 

aguentasse sua viagem de fuga, este vinha do sertão da Bahia e ia para a cidade de Salvador. 

Em forma de agradecimento, Manuel deu a João uma bolsa dizendo-lhe que servia contra 

valentias, para não ser ferido e fugir da escravidão. João acabou contando para algumas 

pessoas que conhecia a eficácia da bolsinha e a notícia acabou se espalhando pela cidade. A 

informação chegou até o senhor dele através de Manuel da Silva, que era empregado da 

fazenda vizinha e foi a ele que o angolano primeiro recorreu para falar do objeto que havia 

recebido, depois acabou mostrando a bolsa a uma mulher chamada Teresa, ela foi a 

responsável por causar grande falatório na vila. Por causa deste fato, seu senhor lhe denunciou 

ao vigário João Mendes, não lhe restando alternativas, devido a proporção que o caso 

tomou.
212

 

Ainda na sociedade baiana, dois escravos “de nação angola” que trabalhavam no 

Hospício de Nossa Senhora da Piedade da Cidade da Bahia, tiveram a intenção de alcançar 

liberdade por meio das bolsas de mandinga. No dia 25 de fevereiro de 1758 João Preto e 

Manuel Preto foram vistos saindo de seu espaço de trabalho. Esta ação foi considerada fuga 

pelo Padre Francisco Nicolau. O religioso apontou que o sucesso da saída deles se deu por 

causa do uso de uma bolsinha encontrada na “algibeira do calção” de João
213

. 

No caso citado acima, ocorre uma situação pouco explorada pela historiografia, nele 

líderes religiosos ficam sabendo da fuga temporária de seus escravos. Indagamo-nos sobre 

como eles obtiveram esta informação. Na denúncia nada é dito sobre os denunciados terem 

sido encontrados fora do ambiente de trabalho, consta apenas a informação de que eles 

utilizavam bolsa de mandinga para fugir daquele espaço. O que pode ter acontecido é que 

outros escravos levaram a informação de que esses homens carregavam esse material. 

Alexandre Marcussi diz que escravizados que gozavam de privilégios, ou mesmo alcançavam 
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a liberdade no sistema escravocrata nem sempre eram bem vistos pelos seus companheiros de 

cativeiro. O autor problematiza a história do congolês Simão denunciado ao Santo Ofício em 

1685 por escravos, residente na capitania da Bahia. Um dos argumentos do africano é que a 

posição de homem liberto que ele conseguiu obter causava inveja em seus denunciantes. 

Marcussi nos alerta ainda sobre a liberdade vista de forma individual e de forma coletiva, 

sendo que a primeira provocava “mal-estar” nos cativos por causa de sua “ausência de formas 

coletivas de solidariedade” 
214

. No evento em que esses angolanos são citados, mais quatro 

pessoas aparecem juntas a eles, deste modo, o que pode ter ocorrido é que alguém, além deles, 

se viu em uma posição de inferioridade e por isso os entregou. 

O conhecimento de que as mandingas poderiam ter como uma de suas virtudes o 

auxílio na busca da liberdade seja ela da escravidão ou mesmo de uma cela de prisão, parece 

ter se espalhado pelo Atlântico português. No Rio de Janeiro, por exemplo, o escravo Pedro 

“do gentio de Guiné” foi denunciado em 1736 pelo seu senhor por ter cometido o crime de 

feitiçaria. Quando preso, ele tinha o costume de se soltar e fugir da cadeia, já havia feito isso 

por diversas vezes. Antônio Ferraz (seu senhor) relatou que Pedro  

quebrava ferros por virtude de sua mandinga e que isto vira por seus próprio olhos o 

denunciante nas minas do Maranhão; porque estando o denunciado preso pelo 

mesmo denunciante sendo trazido para as minas da Meia Ponta, aí se soltava e 

tornara a fugir estando em corrente segura e algemas, as quais se desataram; e 

entendeu claramente o denunciante que tudo foi sobrenaturalmente e por obra do 

demônio; assim mais ouviu o denunciante ao mesmo denunciado gloriar-se e 

jactasse dizendo que costumava dar mandinga a várias pessoas
215

. 

 

Através da citação acima, podemos perceber que Pedro já utilizava as mandingas antes 

de ser denunciado no Rio de janeiro. Anteriormente, “nas minas do Maranhão”, a sua fama de 

mandingueiro já era bastante conhecida, os africanos da região ocidental do continente 

africano eram maioria neste espaço. Vemos que ele “dava” estes objetos a muitas pessoas 

como é relatado. Possivelmente, ele era um vendedor desses amuletos, além disso, ele se 

orgulhava do que fazia e não via empecilho em divulga-los abertamente antes de ser 

denunciado. 

Os capitães do mato, pessoas responsáveis pela captura de escravos fugitivos, estavam 

cientes do uso que os escravizados faziam das mandingas, tanto que até mesmo eles recorriam 

a elas para se sentirem protegidos no trabalho e para facilitar a prisão de negros. Na Ilha de 

Itaparica da capitania da Bahia, ano de 1707, o pardo Rafael Marques dizia publicamente e 
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“em presença de muitas pessoas que não teme [ilegível] espada nem arma alguma de fogo 

porque tem consigo coisa que o há de defender e assim o mostra a experiência com que 

arrojadamente acomete apreender qualquer negro fugido”
216

.  

Um homem que o acompanhou em uma perseguição a um escravo recebeu várias 

facadas de um fugitivo e não foi ferido, espantado com o que presenciou, perguntou a Rafael 

o motivo daqueles golpes não terem feito efeito nele, então o capitão do mato revelou que 

trazia consigo um saquinho de mandinga, e quando ele o carregava, tanto ele, como a pessoa 

que estivesse junta com ele, não poderia ser ferida. 

 Fato semelhante aconteceu em Pernambuco, no ano de 1717, com o capitão do campo 

chamado Marcel Pereira. Em uma tentativa de capturar um escravo ele foi atacado com uma 

facada “que o encostou em uma parede” pelo próprio negro que perseguia. Para surpresa do 

escravo, aquele golpe não foi capaz de ferir o capitão que, em um contragolpe, disparou um 

tiro de espingarda que o matou. O motivo dele não ter sido ferido foi uma oração que 

carregava, assim disse um padre que sabia de outro capitão chamado Manuel Gonçalves 

Correia que também fazia uso desses escritos
217

. 

Um dos casos inquisitoriais mais emblemáticos envolvendo capitães do mato e bolsa 

de mandinga ocorreu em um aldeamento de Reritiba no Espírito Santo. Um indígena chamado 

Miguel Pestana foi denunciado por utilizar e vender objetos de poder no Recôncavo da 

Guanabara. Depois de suas práticas serem reveladas pelo comissário do lugar, ele ficou 

encarcerado no Rio de Janeiro até ser levado para os autos do Santo Ofício em Lisboa e ser 

processado. Mesmo preso, continuou vendendo bolsas e cartas de tocar. Tendo fama de 

mandingueiro, ele era visitado na prisão por pessoas que desejam desfrutar de seu trabalho. 

Com o dinheiro que recebia de suas vendas, Miguel comprava sua alimentação na cadeia. 

 Em sua audiência, Miguel relatou aos inquisidores que teve conhecimento das bolsas 

de mandinga por meio de um negro que estava em fuga e que ele conseguiu capturar, ao 

revista-lo, para saber se o fujão estava armado, ele acabou encontrando uma bolsinha. O 

capitão do mato passou a carrega-la consigo e notou que ela protegia o seu corpo contra 

males. Revelou também que aquele objeto o ajudava a obter sucesso na captura de escravos, 

mas não apenas isso, utilizava as mandingas para ter ventura, ter sorte com mulheres e em 

                                                 
216

 IANTT, Inquisição de Lisboa. Cadernos do Promotor nº 76 fls. 59. 
217

 IANTT, Inquisição de Lisboa. Cadernos do Promotor nº 86 fls. 246-246v. 



80 

 

jogos. O indígena, além de processado foi torturado e condenado a passar o resto de seus dias 

nas galés
218

. 

 Anteriormente, havíamos trazido neste trabalho uma informação contida na obra de 

Gilberto Freyre – Casa-Grande e Senzala – sobre um objeto utilizado para castigar escravos 

fujões, denominado de “tira-mandinga-de-negro”, esse dado tem relação direta com as bolsas 

de mandinga. Através das denuncias apresentadas e discutidas aqui, vimos que tanto pessoas 

escravizadas quanto capitães do mato recorriam às bolsinhas para solucionar problemas 

relativos à fuga do cativeiro. Compreendemos que na sociedade colonial havia a crença de 

que objetos de poder funcionavam quando utilizados pelos escravos para obter a liberdade, do 

contrário, não existiria motivo para alguém querer dispor de um utensílio específico para tirar 

mandinga de negro. 
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CAPÍTULO 3                                                                                                                             

A BAHIA E O TRANSATLÂNTICO: TRÁFICO, ETNIAS E CRENÇAS 

 

Anteriormente, apresentamos ao leitor diferentes situações em que vários sujeitos se 

utilizaram de objetos de poder no contexto do Império Ultramarino português através de 

denúncias e processos inquisitoriais. Nosso objetivo foi compreender através de usos e formas 

como e quem produzia as bolsas de mandinga no século XVIII e como elas estiveram 

presentes nas relações construídas na sociedade daquela época. Percebemos que a recorrência 

às bolsinhas era feita para resolver problemas simples como, por exemplo, ter sorte em jogos, 

bem como, outras situações mais complexas como aliviar as cargas da escravidão ou mesmo 

para se vingar de alguém. 

Para este capítulo, temos como objetivo problematizar a influência Jeje e Angola nas 

práticas religiosas e na elaboração das bolsas de mandinga dos grupos africanos e de seus 

descendentes na capitania da Bahia. Mesmo notando que uma multiplicidade de pessoas fez 

uso de objetos de poder, percebemos que os negros foram os sujeitos que mais estiveram 

relacionados com as bolsinhas. Esse argumento se baseia no fato de que raramente uma 

pessoa não negra era denunciada sem ter ao seu lado um africano ou um afrodescendente. Por 

exemplo, em 1704, nove homens foram denunciados na Bahia por utilizar bolsas de 

mandinga, a qualidade/condição de quatro deles não é identificada, porém, dentre eles há um 

que é marinheiro, geralmente, este cargo era ocupado por homens brancos, desta forma, existe 

a hipótese de que todos eles eram brancos por serem tratados de maneira igual. Os cinco 

restantes eram negros. Essas informações permitem-nos concluir que os quatro primeiros 

citados não são de ascendência, ou mesmo, descendência africana, pois os negros são 

devidamente identificados no documento
219

. 

Dito isto, analisaremos a estrutura demográfica da população baiana respeitante aos 

números da escravidão do século XVIII, com o fim de entender o papel dos grupos negros na 

formação afrorreligiosa daquela sociedade através do uso das bolsas de mandinga. Precisamos 

dizer que a realização deste estudo se torna algo complicado por diversos fatores, o primeiro 

deles diz respeito a forma como pessoas escravizadas, livres e libertas eram registradas nas 

denúncias inquisitoriais, em muitos casos o que importava era saber se elas eram negras ou 
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não, o registro da procedência aparece em poucos documentos; o segundo se refere aos dados 

disponíveis, pois são quase inexistentes, além de um tanto imprecisos
220

. 

 

3.1. Tráfico de escravos entre a África e a Bahia 

 

A maioria dos africanos traficados para a Bahia do século XVIII era oriunda da África 

Ocidental, da região que ficou conhecida durante o tráfico negreiro como Costa da Mina, mais 

precisamente do golfo do Benim
221

. Dentre eles, os grupos falantes de língua gbe foram os 

mais presentes na capitania. Na Bahia, esses africanos ficaram conhecidos como jejes, o 

primeiro registro deste etnônimo é datado no ano de 1711, entretanto, neste período, eles 

poderiam também ser identificados como mina. 

 

MAPA 1  

Costa da Mina 

FONTE: http://www.costadamina.ufba.br/index.php?/conteudo/exibir/11 - Acesso em 25 de setembro de 2020. 
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Devido ao grande fluxo de navios negreiros conduzidos por traficantes baianos entre a 

Costa da Mina e a Bahia, o historiador Luiz Felipe Alencastro argumenta que esses homens 

conseguiram transformar a Salvador setecentista em “metrópole da Costa da Mina”
222

, não só 

por isso, mas também por causa da influência econômica, social e política da capital baiana 

sobre a costa africana. A interação entre essas duas regiões se deu em um nível altíssimo em 

razão de um produto muito estimado na África Ocidental: o tabaco. Essa mercadoria colocou 

a Bahia à frente de países europeus na competição comercial naquela costa.  

 

“Na Costa da Mina tem tão boa aceitação o tabaco da Bahia entre os negros, que 

nenhuma nação consegue fazer ali negócio sem sortimento dele: lhe a vendo 

algumas nações de negros, como as de Ayono, Maguinos, e outras, que descem do 

sertão aos portos, só afim de trocarem escravos pelo tabaco da Bahia”
 223

. 

 

Desde o início do século XVIII a Cidade da Bahia era o espaço mais importante do 

Império português, ficando atrás apenas de Lisboa, cenário que foi mudando ao longo do 

tempo tendo como fator determinante a mudança da sede político-administrativa que abrigava 

o governo-geral da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763. Entretanto, isso não 

quer dizer que ela perdeu o seu destaque no contexto ultramarino português, pelo contrário, 

continuou exercendo papel significativo no Império
224

. 

Essa posição de relativa importância pode ser percebida através do tráfico 

transatlântico de escravos que continuou sendo realizado com a África Ocidental e Centro-

ocidental durante o século XVIII, chegando a números impressionantes no século XIX. No 

que concerne ao comércio com a primeira região citada, de acordo com Carlos da Silva Junior 

o “tabaco de terceira (e eventualmente de primeira qualidade, o que era proibido por lei) 

moldou os padrões culturais e étnicos da escravaria baiana no século XVIII”
225

. Isso pode ser 

notado através da presença maciça de africanos oriundos das regiões dos falantes de língua 

gbe, fator determinante na estrutura demográfica da população baiana deste período. Se o 
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tabaco é responsável pelo grande número de negros desembarcados na Bahia, devemos 

salientar que sua relevância se dá pela presença de africanos da Costa da Mina. 

Durante o século XVII, Angola liderou as exportações de africanos para a Bahia até a 

década de 1680. Segundo Pierre Verger, os traficantes foram forçados a procurar outros 

portos em busca de escravos, pois a África Centro-Ocidental foi assolada por uma crise de 

bexigas, doença que ficou conhecida como varíola
226

. Entretanto, não foi por causa deste 

evento que os tratantes da Bahia tiveram conhecimento da Costa da Mina, na verdade, eles já 

frequentavam essa região desde o século XVI, a epidemia não é suficiente para explicar o 

afastamento parcial dos baianos. Em adição a este fator, os traficantes do Rio de Janeiro 

continuaram a fazer comércio com Angola sendo essa a região preferida deles para a 

aquisição de escravos no século XVIII, pois ao contrário da costa ocidental africana, a 

principal mercadoria do tráfico angolano era a aguardente, produto que era fabricado nos 

alambiques do Recôncavo de Guanabara e que os cariocas tinham à sua disposição para fazer 

negócios com Luanda. Entendemos que naquele momento o tráfico baiano passou por uma 

transformação na qual para sua realidade seria mais conveniente comercializar o tabaco do 

que gêneros derivados do açúcar
227

. 

No início do século XVIII, a Bahia de Todos os Santos era uma das regiões 

açucareiras mais importantes do Império português, entretanto, durante a segunda metade do 

século, houve um declínio da economia açucareira que acarretou na diminuição da exportação 

desse produto e, consequentemente, afetou de forma negativa o tráfico de escravos, fato 

notado por Stuart Shwartz
228

. Luis Nicolau Parés argumenta que esse evento estimulou o 

crescimento da população crioula, resultando na “crioulização demográfica” do Recôncavo 

Baiano. Esse quadro muda a partir da última década dos setecentos quando há uma 

recuperação das exportações do açúcar
229

. 

Para o estudo do tráfico de escravos para a Bahia alguns especialistas dividiram as 

rotas comerciais empreendidas durante a escravidão em ciclos. O primeiro autor a propor essa 

metodologia foi Luís Viana Filho
230

, segundo a sua periodização o tráfico transatlântico 
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passou por quatro fases, foram elas: o Ciclo da Guiné (segunda metade do século XVI), o 

Ciclo de Angola (século XVII), o Ciclo da Costa da Mina e do Golfo do Benim (do século 

XVIII até 1815) e, por fim, a fase da ilegalidade (1816-1851). Seguindo a compreensão do 

tráfico em ciclos, Pierre Verger concorda com o proposto por Viana Filho mantendo 

inalterados os dois primeiros, porém, entendendo que o terceiro, o da África Ocidental, passa 

por um processo diferente. Para ele é necessário que se separe o ciclo da Costa da Mina e o da 

Baía de Benim, o primeiro comporta os três primeiros quartos do século XVIII e o segundo é 

compreendido entre 1770-1850, dentro dessa última fase está incluso o tráfico clandestino
231

. 

 

QUADRO 1 

Viagens Negreiras da Bahia para a Costa da África 1649-1800 

 
Adaptado de: SOUSA, Daniele Santos de. Tráfico, escravidão e liberdade na Bahia nos “anos de ouro” do 
comércio negreiro (.c 1680-c. 1790). Tese de Doutorado em História Social. Salvador: Universidade Federal da 
Bahia, 2018, p. 30.  http://www.slavevoyages.org/tast/database/search.faces - TSTD. 

                                                 
231

 VERGER, Pierre. Fluxo e refluxo: o tráfico de escravos entre o golfo do Benin e a Bahia de Todos os Santos. 

São Paulo: Corrupio, 1987 (1968).  

 Senegâmbia Costa 

Do 

Ouro 

Baía 

de 

Benim 

Baía 

de 

Biafra 

Angola Moçambique Totais 

1649-1660 1    10  11 

1661-1670     3 1 4 

1671-1680   4 5 9 1 19 

1681-1690  2 40 2 5 1 50 

1691-1700  1 147 22 32  202 

1701-1710   217 18 5  240 

1711-1720 6 13 203 35 25 1 283 

1721-1730  11 188 17 72 1 289 

1731-1740 4 5 143 24 79  255 

1741-1750 1  126 16 99  242 

1751-1760 1 1 151 11 82 4 250 

1761-1770   142 1 78 1 222 

1771-1780 1  124 11 107 1 244 

1781-1790   161 6 88 1 256 

1791-1800  2 202 17 83  304 

Totais 14 35 1848 185 777 12 2871 
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O tráfico transatlântico para a Bahia, analisado a partir dos ciclos propostos por Viana 

Filho e Pierre Verger, em larga escala, serviu de modelo referencial para os estudiosos da 

escravidão durante muito tempo, porém, nem todos os pesquisadores desse período histórico 

concordam com esta divisão. A historiadora Daniela Santos de Sousa argumenta que não se 

pode dizer que houve de fato ciclos das carregações atlânticas, pois os traficantes que 

negociavam entre a Bahia e as costas da África nunca abandonaram as suas rotas comerciais 

em detrimento de outra
232

 (ver quadro 1). 

A despeito do tráfico com Angola, a epidemia de varíola não foi capaz de fazer com 

que os navios deixassem de aportar na região, através do quadro 1 podemos perceber que 

somente a primeira década do século XVIII foi afetada. Se observarmos bem, durante os 

setecentos os negócios com Angola permaneceram em crescimento, aliás, a primeira metade 

do século foi o apogeu das negociações entre a Bahia e esta região. A queda nos números só é 

conhecida a partir da segunda metade do período setecentista. 

Desse modo, percebemos que a Bahia do século XVIII é um exemplo de como o 

espaço Atlântico reflete a dinâmica de fixos e fluxos sejam estes novos ou renovados 

conforme o desenrolar do tráfico de escravos. As negociações não giravam em torno tão 

somente do africano e da sua etnia, cada região estabelecia parâmetros para realizar o 

comércio, assim seria necessária uma adaptação por parte dos traficantes. Como já notamos, a 

Costa da Mina parecia o local mais favorável para os baianos no período em questão. O fixo é 

modificado pelo fluxo, ou seja, as rotas comerciais passam por um novo processo que altera o 

seu valor e redefine o lugar, essa possibilidade é produzida através das relações sociais que 

são motor da interação em qualquer espaço.  

A África Ocidental já era destino dos traficantes portugueses desde a segunda metade 

do século XV, sendo eles os primeiros a desembarcar escravos africanos nas Américas. Esses 

homens viviam em grande maioria no Brasil e tinham os portos brasileiros e cubanos como 

principais locais de negócio
233

. O pico das navegações transatlânticas para essa região é 

atingido no século XVIII, transformando-a na maior fornecedora de escravos para o Brasil
234

. 

A dinâmica de flutuações pode ser percebida do início ao fim do tráfico negreiro, um processo 
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de renovação foi influenciado pelas preferências comerciais das diferentes costas africanas, 

fazendo com que os traficantes (portugueses e baianos) jogassem o jogo das trocas atlânticas 

com o que tinham a sua disposição. 

É interessante perceber como as costas ocidental e centro-ocidental da África adotaram 

uma dinâmica comercial baseada em produtos que, com o passar do tempo, fizeram com que 

o interesse dos portugueses de negociar nesta região aumentasse e diminuísse (variando entre 

épocas). Chamamos atenção para o fato de que a presença portuguesa no continente africano 

era legitimada pela evangelização cristã e manutenção da paz
235

. Este é um fator crucial para 

o entendimento da dinâmica de fixos e fluxos no tráfico transatlântico, pois mesmo cada 

região tendo estabelecido parâmetros para a negociação, a via religiosa entrava no jogo das 

negociações negreiras. Sendo assim, a conversão de almas nunca esteve desligada de 

objetivos lucrativos, ou seja, enquanto os lusitanos se fizeram presentes em território africano 

houve comércio de escravos, a religião não atuou apenas como um agente colaborativo, mas, 

também, teve papel decisivo. 

 

MAPA 2  

África Centro-ocidental 

           FONTE: THORNTON, John. Warfare in Atlantic Africa, 1500-1800. Millersville University, 1999, p. 9 
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A grosso modo, entender a dinâmica estrutural da população baiana se torna essencial 

para a nossa pesquisa, pois assim podemos tentar preencher algumas lacunas da 

documentação elaborada pela inquisição portuguesa no que diz respeito a etnia dos africanos e 

quais eram as suas práticas religiosas. Entendemos que o fator numérico não é determinante 

para se aumentar o grau de especulação sobre a maior influência de um grupo étnico, porém, 

para a capitania da Bahia é notória a influência cultural dos jejes e respectivamente dos 

angolas na fabricação e divulgação dos objetos de poder. Desenvolveremos argumentos sobre 

esse dado mais à frente. Mas por enquanto, para se ter noção de como as informações sobre 

tráfico transatlântico de escravos são essenciais para o prosseguimento deste trabalho, 

vejamos alguns números sobre a qualidade (cor) dos denunciados por uso de bolsa de 

mandinga no contexto baiano do século XVIII: 

 

TABELA 1 

Qualidade (cor) dos usuários de bolsas de mandinga na Bahia do século XVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              FONTE: IANTT, Inquisição de Lisboa. Cadernos do Promotor e Processos. 

 

Como temos salientado, os negros foram as pessoas que mais fizeram uso das bolsas de 

mandinga, totalizando 40 usuários na capitania da Bahia de Todos os Santos, seguidos de 22 

indivíduos em que não consta a qualidade nos documentos, a princípio, pensamos que todos 

eles poderiam ser brancos, pois entre os registros de batismo na América portuguesa era 

normal não se discriminar tal cor
236

, entretanto, encontramos nos manuscritos arrolados para 
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esta pesquisa inscritos servos e soldados, tanto na Bahia e em outras partes do território luso-

tropical como em Portugal nessa mesma situação
237

. Por esse motivo, mesmo acreditando que 

a maior parte desses denunciados são brancos, decidimos não assumir a responsabilidade das 

imprecisões nos registros. Em sequência, aparecem 10 pardos, 4 crioulos, 3 brancos, 2 

mulatos e 1 cabra, todos estes, com exceção dos brancos, podem ser considerados mestiços
238

, 

nascidos como resultado da “combinação” entre brancos, índios e negros.  

Ao que parece, essa realidade poderia ser encontrada em diferentes partes do espaço 

imperial português. Por exemplo, em consulta aos Cadernos do Promotor encontramos 55 

denúncias que fazem referência ao uso de bolsas de mandinga em Portugal. Como se sabe, a 

população deste país era predominantemente branca, algo que reflete nos casos analisados. 

Nestes documentos, identificamos cerca de 96 pessoas, dentre elas 45 eram negras, 5 mulatas, 

1 cabra, 1 branca e outras 44 que não podem ser identificados. Para este último dado, 

enfrentamos a mesma dificuldade refletida na Bahia para a questão dos registros, desta forma, 

adotamos a mesma metodologia, entretanto, tencionamos ainda mais a hipótese de que a 

maior parte dessas pessoas era de cor branca, devido estrutura demográfica do país. Para o 

levantamento desses números, não utilizamos os processos inquisitoriais. 

Esses dados são suficientes para entendermos como as bolsas de mandinga circularam 

dentro do espaço atlântico, não sendo algo estrito a um grupo de pessoas negras, essa prática 

foi amplamente divulgada entre brancos, mestiços e índios. Além disso, eles poderiam ser 

mais do que meros usuários, seriam capazes de produzir esses objetos, alguns deles eram o 

que a Inquisição portuguesa tratou de classificar como mandingueiros. 

O Santo Ofício não procedeu de igual maneira para com os grupos de negros e os 

outros povos. O preconceito racial pode ser notado até mesmo no nome da prática que fazia 

referência a uma etnia africana, como já discutimos em outra parte deste trabalho. 

Acreditamos que muitos negros escaparam do olhar inquisitorial devido a serventia deles para 

o colonialismo, nenhum senhor queria perder a sua mão de obra para a Inquisição. Por outro 

                                                                                                                                                         
Brasiliense, 1988, p. 39. Acrescentamos, também, que a cor designava raça e segundo Figueirôa-Rego e Olival 

„“ter raça (sem mais nada) vale o mesmo, que(...) ter Raça de Mouro, ou Judeo‟. Para tudo mais ecplícito dava o 

exemplo do Compromisso da Misericórdia de Lisboa, onde se escrevera, a páginas 26v: „ Procuraeseha, que os 

servidores da Misericórdia não tenham Raça.‟ „Raça‟ valia como um todo, mas esse todo não abarcava os 

gentios, negros ou mulatos”, isso porque esses três últimos citados não eram grandes inimigos religiosos dos 

cristãos, ou seja, a animalização destes se dava no sentido da prestação de sua força trabalho. Ver, SILVA, 

Pascoal da apud RÊGO, João Figueirôa e OLIVAL, Fernanda. Cor da Pele, Distinções e Cargos: Portugal e 

espaços atlânticos portugueses (séculos XVI a XVIII). Tempo, n. 30, 2011, p. 137. 
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 IANTT, Inquisição de Lisboa. Cadernos do Promotor nº 74, fls., 387.  
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sua descendência. Ver RÊGO, João Figueirôa e OLIVAL, Fernanda. op., cit., 2011. 
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lado, as bolsas de mandinga carregavam o estereótipo de ser coisa de gente oriunda da África, 

“coisa de preto”, o que não é de todo um equívoco, entretanto, a crioulização desses objetos 

torna a identificação dos usuários e de seus produtores uma tarefa complexa se analisarmos a 

estrutura populacional do Mundo Atlântico português. 

Para ilustrar o que temos dito até aqui, vejamos um caso muito curioso e revelador 

ocorrido na Vila de Cachoeira em 1738, no Convento de Nossa Senhora do Monte do Carmo. 

Dois homens foram denunciados à Inquisição por fazer uso de bolsa de mandinga, eram eles 

Pedro Gonçalves Pereira e Francisco Nazaré, o primeiro identificado como um sapateiro, 

pardo; e o segundo como um escravo crioulo, responsável por abrir e fechar as portas do 

mencionado convento. Era festa de Nossa Senhora de Bom Sucesso no momento em que se 

desenrolou o episódio
239

. 

Neste dia, Pedro Gonçalves havia entrado em uma dança com vários outros homens, e 

no calor do festejo tirou uma bolsinha que estava pendurada em seu pescoço para guardar em 

sua vestimenta que estava ao lado da de seus camaradas que o acompanhavam na celebração. 

Por engano, ele acabou colocando o objeto na roupa de um homem chamado Vitoriano dos 

Santos. Momentos depois, este último encontrou o material e teve curiosidade de saber o que 

havia dentro dele. Ao abrir, ele encontrou um papel e uma partícula consagrada
240

. 

A bolsa encontrada na roupa de Vitoriano havia sido produzida pelo próprio Pedro 

Gonçalves. Quando ele (Pedro) foi perguntado sobre o motivo de se utilizar aqueles utensílios 

na bolsinha, respondeu que “um preto chamado Pedro, escravo de um Cigano” havia passado 

em sua porta vendendo um objeto semelhante a aquele. Entretanto, na confecção desta que foi 

encontrada na festa de Nossa Senhora do Bom Sucesso, o sapateiro contou com o auxílio de 

Francisco Nazaré que lhe providenciou a hóstia embrulhada em um papel
241

. 

Na eventualidade ocorrida na Vila de Cachoeira, encontramos um negro, um crioulo e 

um pardo. Dois deles produziam bolsas de mandinga. Pedro Gonçalves, o sapateiro, disse ter 

tido conhecimento dessa prática a partir do escravo Pedro, seu xará. Francisco facilitava a 

obtenção dos utensílios para o pardo e não fazia uso desse material. Este caso demonstra 

como diferentes pessoas poderiam se relacionar com as mandingas na capitania da Bahia do 

século XVIII e como elas tinham não só o interesse de usá-las, mas também de compreender 

como elas eram produzidas e, por conseguinte, como se tornarem mandingueiras. 
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A participação de pessoas negras na elaboração e divulgação das bolsas de mandinga e 

outras práticas afrorreligiosas como, por exemplo, o calundu, pode ser notada no caso 

ocorrido na casa de Custódia Gege. Com ela foram presas treze pessoas, todas elas 

ascendência e/ou descendência africana
242

. Que espaços como estes eram frequentados por 

pessoas de diversas cores e etnias no século já sabemos
243

, porém, em sua maioria, esses 

ambientes eram orientados pelos africanos ou por seus descendentes. 

Para o caso das bolsas de mandinga, enxergamo-las como objeto fruto dos contatos 

vivenciados no contexto social. Desse modo, é possível perceber que há interação entre 

sistemas de objetos e sistemas de ações
244

, esse diálogo é uma marca do espaço social e se dá 

da seguinte forma, o segundo impõe ao primeiro o desenvolvimento de novos objetos para 

atender as demandas coletivas, essa ação pode ser realizada através da criação ou recriação de 

objetos constituídos de signos e sentidos que obedecem às necessidades do espaço. 

O sistema escravocrata, de certa forma, foi determinante na elaboração das bolsas de 

mandinga, isso se nos basearmos nos dados da tabela 1 em que consta um total de 48,78% 

pessoas negras relacionadas ao uso de bolsas de mandinga. Citamos o contexto da escravidão, 

mas não nos referimos apenas aos escravos, pois o cotidiano colonial oferecia diversos 

perigos para um negro, que mesmo após ser liberto, poderia ser capturado contra a sua 

vontade para viver novamente como escravo, além disso, eles não eram vistos como dotados 

da mesma humanidade que os brancos, portanto, as leis funcionavam de forma diferente para 

ambos, isto é, eles tinham desvantagem social no que diz respeito ao atendimento às políticas 

que regiam aquela sociedade. 

Por exemplo, quando alguém era denunciado aos membros do Santo Ofício no Brasil, 

procurava-se recolher os testemunhos sobre o caso entre pessoas brancas e cristãs, elas eram 

consideradas gente de boa conduta. Por meio desse fato, podemos espontaneamente pensar na 

seguinte questão: se haviam pessoas bem reputadas na sociedade colonial, quem eram as de 

má reputação? A resposta é simples, esses indivíduos eram os negros. Estes não eram dignos 

de confiança para a máquina inquisitorial, muito menos para a sociedade colonial. 

A maior parte dos documentos produzidos pela inquisição portuguesa diz respeito às 

práticas judaizantes consideradas uma afronta a religião católica, mas não apenas isso, quando 

um cristão-novo era processado, na maior parte dos casos, os seus bens eram recolhidos pelo 

Santo Ofício, segundo Francisco Bethencourt essa instituição se manteve de pé ao longo dos 
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anos através dos recursos obtidos dos judeus. Dessa maneira, verificamos que havia um 

interesse maior em condenar judeus do que qualquer outro povo. Além disso, processar um 

negro era algo desvantajoso para o colonialismo, uma vez que este era mão de obra na 

América portuguesa. 

Ainda analisando os números da tabela 2, a segunda discriminação de qualidade que 

aparece em maior grau é a parda, seguida da crioula, mulata e cabra que juntas formam 20,7% 

dos casos em que indivíduos utilizam bolsas de mandinga na capitania da Bahia do século 

XVIII. Como dito anteriormente, eles são considerados mestiços. Depois deles, aparecem os 

brancos com 3,65%, mas antes deles e dos “mestiços”, assinalamos um total 26,82% de 

pessoas que não tem sua qualidade/condição registrada. Talvez, a maior parte desses casos foi 

protagonizada por pessoas brancas, como já foi salientado. Se essa hipótese pudesse ser 

confirmada, as porcentagens entre esses grupos ficariam mais equilibradas, sobressaindo-se os 

negros na tabela em questão. 

  

3.1.2. Identidade étnica dos usuários das bolsas de mandinga na capitania da Bahia 

 

Entre os grupos de procedência africana, encontramos quatro designações de etnia que 

fazem referência à África e ainda uma quinta que se refere aos africanos, porém não se trata 

de uma identificação étnica
245

 propriamente dita. Em número, as nomenclaturas étnicas 

representam um baixo índice de casos de pessoas denunciadas por uso de bolsas de mandinga, 

mesmo assim, esses dados são de extrema importância para a nossa análise. Salientamos que 

nem todas as pessoas que carregavam mandingas eram denunciadas, talvez só uma minoria 

teve essa infelicidade
246

.  
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 Sobre o tema existe bibliografia extensa. Entre alguns trabalhos, ver KARASH, Mary C. A vida dos escravos 

no Rio de Janeiro (1808-1850). São Paulo: Companhia da Letras, 2000; KARASH, Mary C. Minha Nação: 

identidades escravas no fim do Brasil Colonial. In.: SILVA, Maria Beatriz Nizza da (Org.). Brasil: colonização e 

escravidão. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000, p. 27-41; SOARES, Carlos Eugênio Líbano; GOMES, Flávio 

dos Santos; FARIAS, Juliana Barreto. No labirinto das nações: africanos e identidades no Rio de Janeiro, século 

XIX. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2005. REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil: a história do levante 

dos malês em 1835. 2ª Ed. Revista e ampliada. São Paulo: Companhia das Letras, 2003; SILVEIRA, Renato da. 

Nações africanas no Brasil escravista: problemas teóricos e metodológicos. Afro-Ásia, n.38, 2005, p. 245-301; 

LOVEJOY, Paul E.  (Org.). Identify in the Shadow of Slavery. Londres: Continuum, 2000; THORNTON, John 

K. Africa and the Africans in the Making of the Atlantic World, 1400-1800. 2ª. ed. Ampliada. Nova York: 

Cambridge University Press, 1998; OLIVEIRA, Maria Inês Cortês de. Quem eram os “negros de Guiné”? A 

origem dos africanos na Bahia. Afro-Ásia, n. 19/20, 1997, pp. 37-73. 
246

 Para fazer essa afirmação nos baseamos nos dados coletados de pesquisas para o século XIX e XX, o que 

demonstra que a ação inquisitorial não foi capaz de combater a divulgação das mandingas. Ver, ACCIOLI, 

Nilma Texeira. Quem não tem peito não toma mandinga.  In: COSTA, Valéria Gomes; GOMES, Flávio. 

Religiões Negras no Brasil: da escravidão à pós-emancipação. Selo Negro. São Paulo, 2016; FARIAS, Juliana 

Barreto. Mistérios da mandinga: as crônicas de vagalume e as religiões africanas no Rio de Janeiro da primeira 

metade da República. In: Ibid. 



93 

 

Sobre as etnias dos africanos encontrados na América portuguesa no período de 

escravidão, Mariza Soares explica que a noção de grupos de procedência consiste em um  

 

pressuposto de que os grupos étnicos chegados às Américas em condição de 

cativeiro têm a sua frente uma infinidade de possibilidades de reorganização, e não 

aquelas previamente definidas em suas sociedades tribais (...). Essa noção, embora 

não elimine a importância da organização social e das culturas das populações 

escravizadas no ponto inicial do deslocamento, privilegia sua reorganização no 

ponto de chegada
247

. 

 

Entendemos que entre os africanos desembarcados no Novo Mundo, os quais os 

registros documentais nos permitem o acesso à informação sobre a sua “etnia”
248

, estavam 

debaixo de uma identificação metaétnica, ou seja, nomenclaturas recorrentes encontradas na 

capitania da Bahia como mina, jeje e angola faziam referência ao porto de embarque na 

África e, de certa forma, tinha como prioridade dizer se o sujeito era oriundo da região 

ocidental ou centro-ocidental do continente africano. Essas atribuições serviam para fins 

comerciais com o objetivo de obedecer as preferências dos escravistas baianos que, no século 

XVIII, viam os africanos da Costa da Mina como os mais aptos para exercer os trabalhos no 

sistema escravocrata.  

O Padre André João Antonil faz descrições acerca dos africanos trazidos para a 

América portuguesa e de como eles eram vistos, seguem as palavras dele:  

 

os que vem para o Brazil são Ardas, Minas, Congos, de S. Thomé, d‟Angola, de 

Cabo Verde, e alguns Moçambique, que vem nas náos da Índia. Os Ardas, e os 

Minas são robustos. Os de Cabo Verde, e S. Thomé, são mais fracos. Os d‟Angola 

criados em Loanda, são mais capazes de aprender officios mecânicos, que os das 

outras partes já nomeados. Entre os Congos há também alguns bastantemente  

industrioso, e bons não só para o serviço da canna, mas para as oficinas, e para o 

maneo de casa
249

. 

  

Ele nos fornece dados preciosos sobre os grupos de procedência e também a respeito 

de como eram destacadas as qualidades servis dos escravizados. Observemos que as duas 

primeiras nomenclaturas apresentadas fazem referência a pessoas traficadas da Costa da 

Mina, sendo os Ardas (que não haviam aparecido até o momento em nossa pesquisa) também 

eram oriundos dessa região. Em seguida ele fala de Congos e Angolas, ambos pertenciam ao 

que era chamado de Reino do Congo. Sobre as características desses indivíduos, fiquemos 

com a informação de que os “Ardas e os Minas são robustos”, pois esse era um dos motivos, 
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ou pelo menos, um artifício utilizado pelos traficantes para fazer com que os senhores baianos 

se interessassem pelos sudaneses. 

Acreditamos que seja necessário expor que os dados coletados para esta pesquisa 

sobre nomenclaturas que aparecem junto aos nomes dos denunciados por uso de bolsa de 

mandinga, na Bahia do século XVIII, fazem referência a grupos de procedência e não 

exatamente a grupos étnicos. Os africanos capturados para o tráfico transatlântico englobados 

nas classificações tradicionais, como por exemplo, as citadas anteriormente, poderiam ser 

provenientes de outros subgrupos culturalmente diferenciados. 

A tarefa de identificar a que áreas culturais pertenciam os africanos presentes no Novo 

Mundo, em específico, na capitania da Bahia dos setecentos se torna difícil devido a 

imprecisões nos termos atribuídos a eles para identificar a naturalidade, entretanto, essa 

situação abre margem para que lancemos o nosso olhar para as configurações étnicas que 

foram realizadas devido ao tráfico transatlântico, ou como prefere Frederik Barth, nas 

fronteiras étnicas. Esse autor chama atenção para os sistemas que podem ser elaborados a 

partir do contato entre diferentes povos através das trocas baseadas no desenrolar da vivência 

cotidiana em uma sociedade
250

.  

No espaço afrorreliogioso baiano cultura e etnicidade seguiam passos complexos de 

caminhos e descaminhos, um exemplo disso são as experiências criadas através das bolsas de 

mandinga. Compreendemos que essas duas coisas são diferentes, pois a segunda resulta na 

valorização de aspectos da primeira, no entanto, os objetos de poder que estudamos são 

utilizados por africanos de diferentes procedências e etnias e continham traços culturais 

múltiplos. Para o cenário estudado, acreditamos que essa prática foi fundamental para a 

manutenção das identidades presente ali
251

. 

Seguindo a metodologia sugerida por Barth, Nicolau Parés fala em identidades étnicas 

na Bahia, pensando justamente em sua manutenção. Ele nota a necessidade que os grupos de 

africanos trazidos para as Américas tinham de se adaptar ao novo ambiente em que foram 

inseridos e como as suas identidades ganharam um caráter multidimensional servindo para os 
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auxiliar nas questões que envolviam os interesses desses sujeitos na sociedade baiana
252

. Paul 

Lovejoy fala da relevância que uma etnia poderia ter na vida de um africano no contexto 

escravocrata, para ele as etnicidades continuaram em transformação do lado de cá do 

Atlântico, sendo a escravidão um dos motivadores desse evento
253

. 

Na capitania da Bahia, a classe dominante teve sua parcela de “contribuição” na 

formação afrorreligiosa com a escravização de africanos naquele espaço. Temos como 

expoente da institucionalização de práticas culturais elaboradas por esses sujeitos as 

irmandades católicas e o candomblé. Mesmo tendo poucas oportunidades de executar os 

costumes trazidos da África, muitos negros construíram formas variadas de desenvolver a sua 

cultura. Concordamos com Lorand Matory quando ele diz que “muito do que é chamado de 

„memória‟ cultural ou coletiva na diáspora africana, e em toda nação, ocorre em contextos de 

poder, negociação e recriação”
254

. 

Além das práticas institucionalizadas citadas acima, acreditamos que os africanos na 

capitania da Bahia foram responsáveis por trazer novas formas de vivenciar a vida religiosa, 

entre elas está a produção e utilização das bolsas de mandinga no século XVIII. Na tabela a 

seguir, reunimos alguns dados coletados em denúncias e processos inquisitoriais sobre a etnia 

dos indivíduos registrados nessa documentação: 

 

TABELA 2  

Etnia dos africanos usuários de bolsas de mandinga na Bahia do século XVIII 

Fonte: IANTT, Inquisição de Lisboa. Cadernos do Promotor e Processos. 

***Encontramos o termo “nação preta” em uma denúncia elaborada por um capuchinho no Hospício da Piedade. 

O documento apresenta uma queixa contra um angolano e outros quatro homens que são designados por este 

termo. Acreditamos que essa seja uma forma de dizer que esses indivíduos eram africanos. IANTT, Inquisição 

de Lisboa. Cadernos do Promotor nº 121, fls., 6-7. 

. 
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ETNIA TOTAL % 

ANGOLA 3 20 

JEJE 6 40 

MINA 1 6,66 

MONJOLO 1 6,66 

NAÇÃO PRETA*** 4 26,66 

TOTAL 15 100 
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Os jejes aparecem como o grupo que mais fez uso das bolsas de mandinga na 

documentação arrolada para esta pesquisa com um total de seis pessoas identificadas com este 

etnônimo. Essa informação se alinha à tese de Nicolau Parés, que em A formação do 

candomblé diz que os africanos oriundos das regiões falantes de língua gbe foram os que mais 

influenciaram na formação cultural da sociedade baiana, isso no que diz respeito às práticas 

afrorreligiosas. Lucilene Reginaldo diz que no âmbito da religiosidade católica na Bahia, os 

angolas foram a etnia que mais se fez presente
255

.  

Entender essa dinâmica do lugar de origem se faz necessária para o entendimento da 

manutenção consciente no que diz respeito às práticas religiosas oriundas do continente 

africano
256

. Em sequência, aparece a nação preta com quatro indivíduos, além de acreditarmos 

que eles eram africanos achamos cabível especular que a origem deles remete a África 

Ocidental, possivelmente eles também eram jejes ou minas, pois são denunciados com alguém 

de identidade angola, se fosse o caso de todos eles terem a mesma naturalidade, consideramos 

que isso constaria no documento. No entanto, se todos eles fossem da África Centro-ocidental 

a palavra angola serviria para designar a procedência deles, pois ela era utilizada como termo 

guarda-chuva que se abrangia a grande maioria dos africanos dessa região
257

, por exemplo, no 

processo do escravizado João da Silva denunciado em 1742, na vila de Jacobina, o nome dele 

aparece como João Congo e João Angola
258

. Seguindo a tabela em ordem decrescente, 

aparecem um mina e uma monjolo, africanos ocidental e centro-ocidental, respectivamente. 

Outro episódio ocorrido em Jacobina, citado no capítulo anterior, serve de exemplo 

para problematizarmos a identidade Angola na Bahia do século XVIII. Na denúncia feita 

contra Miguel sua naturalidade remete a nação “Ingola” (Angola). Ao desfazer o feitiço que 

tornava o sargento Domingos enfermo, ele indica que a pessoa que havia produzido o 

malefício era Maria Munjola. O codinome dessa mulher remete à outra nação situada na 

região centro-ocidental da África, ou seja, segundo os termos do tráfico era ela também uma 

Angola. Essa situação pode ainda ser encarada como uma aproximação entre malungos que, 
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segundo Robert Slenes, poderia ser iniciada no navio negreiro ou poderia ser notada através 

da cooperação solidária entre africanos da mesma etnia
259

, a relação entre Miguel e Maria 

pode ter sido no âmbito das práticas rituais oriundas do continente africano, sendo ela sua 

mestra no ensino das elaborações religiosas. 

No total, contabilizamos que 73,34% dos africanos denunciados por utilizarem bolsas 

de mandinga no século XVIII eram de origem ocidental e 26,66% da região centro-ocidental. 

Segundo Nicolau Parés os jejes são conhecidos historicamente como produtores de objetos de 

poder, a cultura material é determinante na pratica religiosa dos gbe falantes
260

. Em 

convergência com este dado, a fabricação de objetos ritualísticos que poderiam ser carregados 

como amuletos poderosos também fazia parte do cotidiano dos africanos centro-ocidentais
261

. 

Os europeus encaravam a ritualística africana como uma prática fetichista. 

 

3.2. Fetiche e fetichismo: a fabricação de objetos de poder 
262

 

 

Entre os séculos XVI-XVIII, alguns viajantes europeus
263

 visitaram a África Ocidental 

com objetivos comerciais e religiosos, ambos ligados ao tráfico transatlântico de escravos. 

Neste evento, alguns deles aproveitaram-se daquela experiência para coletar informações 

sobre o cotidiano das populações que habitavam naquele território. Dentre os vários aspectos 
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culturais notados como estranhos na percepção desses homens, estava uma prática muito 

comum: a fabricação de objetos de poder
264

. 

Por todos os lados era possível notar alguém carregando algum desses objetos, essa 

prática foi denominada de “fazer fetiche” pelos viajantes europeus. Segundo William Pietz, o 

termo fetiche é uma transformação da palavra feitiço, esta segunda era utilizada para designar 

“bruxaria” ou “práticas mágicas” na idade média. A palavra feitiço é originada do latim 

facticius, cujo significado literal remete à “fabricado” ou “coisa feita”
265

. Na concepção 

eurocêntrica, os africanos contavam com a intermediação do Diabo na obtenção do que era 

desejado por alguém por meio de um objeto, sendo assim expresso o sentido do que eles 

acreditavam ser o fetiche. 

O filósofo francês Charles de Brosses, fundamentado no Racionalismo, criou a “teoria 

geral do fetichismo”
266

. A base do argumento de sua teoria é a crença em objetos materiais 

carregados de poderes mágicos, desta forma o culto fetichista era algo que extrapolava o 

universo religioso africano, contendo exemplos até mesmo na prática religiosa cristã através 

dos utensílios de culto, os quais historicamente são utilizados como amuletos por alguns 

religiosos, sejam eles cristãos ou não. 

Os fetiches poderiam ser considerados particulares ou coletivos, isso de acordo com o 

francês Nicolas Villault
267

. Os primeiros poderiam ser carregados como colares com pequenos 

saquinhos de couro pendurados ao pescoço, postos sobre o peito, ou ombros. Dentro deles 

poderiam ser colocados pedaços de ossos de animais, tais como dente, chifre, crânio, ou 

mesmo utensílios encontrados na natureza como óleo de palma, sebo e terra, mas o que era 

mais recorrentemente encontrado eram figuras extravagantes. Esses materiais eram tidos 

como deuses. Os fetiches coletivos ou públicos eram utilizados por todo o país, estavam 

presentes na paisagem natural e poderia ser uma árvore, uma montanha, ou mesmo um 

animal, esses objetos poderiam variar
268

.  

A intenção dos usuários desses objetos era, em grande escala, a busca por proteção 

contra eventualidades no dia a dia, a fé depositada neles era tamanha que se caso lhes 

ocorresse algum mal esse era atribuído à coisas externas ao material. Essa crença era baseada 

em algo que funcionava como uma “lei do retorno”, logo, se eles fossem omissos ao fetiche, 
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ele (o fetiche) trataria de fazer com que tal descaso fosse percebido através de um castigo que 

poderia ser um azar ou até mesmo uma doença. 

No início do século XVII, Pieter De Marees observava que na Costa do Ouro os 

africanos tinham o costume de adorar “fetissos”, esses aparecem como representação a ídolos, 

os europeus relacionavam essa prática com a bruxaria. A forte presença desses “fetissos” 

podem ser percebidas através do seguinte relato: 

 

As criancinhas quando alcançarem a idade de um mês ou dois terão o corpo 

paramentado com uma rede de malha da moda, com uma camisola guarnecida com 

cascas de árvore. Ornamentarão toda a dita malha com seus Fetissos, por exemplo, 

cruzes de ouro, colares de Corailz [contas] em volta dos braços e pernas, cabelos 

cheios de conchas, que eles têm em grande estima. Pois dizem que enquanto a 

criança estiver vestida com a malha, o diabo não poderá pegá-la ou levá-la[.] Se não 

estivesse protegida assim, o diabo a levaria por ser uma criança ainda muito nova, 

não sabendo se defender, nem se opor ao diabo. Mas tendo essa malha em volta ela 

está então armada e o diabo não tem poder sobre ela [.] Além disso, fazem muito 

caso dos Fetissos de corailz [contas] que levam amarrados e que julgam ser bons 

contra os vômitos[.] O segundo Fetisso, preso no cabelo, é muito bom contra as 

quedas[.] O terceiro é bom contra o sangramento[.] O quarto é bom para dormir, 

amarrando-o à noite ao pescoço, para que se possa dormir bem[.] O quinto é contra 

os animais ofensivos e contra o ar ruim [.] A esses vários Fetissos, tendo cada um 

seu nome e suas virtudes para os que são bons e ajudam, eles acrescentam a firme 

crença de que, quando utilizarem estes Fetissos contra o vômito, a insônia, a queda, 

o sangramento e outras coisas, estes devam ajudar imediatamente contra aquilo para 

o qual os usam
269

. 

 

Notemos que De Marees traz à tona cinco tipos de “fetissos” para impedir que uma 

criança seja acometida por algum mal, eles poderiam ser carregados nas vestimentas ou junto 

ao próprio corpo. Percebemos que uma das funções descritas pelo viajante tem como objetivo 

ajudar uma criança a se defender do Diabo
270

, desta forma, ele contraria a ideia de que a 

bruxaria era algo orquestrado por força diabólica já que funcionava para livrar alguém do “pai 

das trevas”. Ele mesmo havia feito a relação entre “fetisso” e bruxaria anteriormente. O termo 

bruxaria na Europa tinha ligação direta com o Diabo
271

, esse é um paradigma que pode ser 

interpretado através da concepção de bem e mal concebida por ele, ou seja, os africanos não 

encaravam que aquela prática era intermediada pelo demônio (o mal na visão eurocêntrica), 

ainda mais, eles acreditavam que aquilo os livraria do mal, segundo as suas próprias 

crendices. O Diabo encontrado neste relato pode ter sido fruto da aproximação que o viajante 
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fez entre o mal e algo diabólico, outra hipótese é que o viajante poderia encarar qualquer 

divindade diferente do deus cristão como o próprio Diabo. 

De Marees relata que as pessoas costumavam utilizar feixes de palha atados ao corpo 

como “fetisso” para os proteger dos perigos oferecidos pelo ar, pela terra e pelo mar. Esses 

objetos eram amplamente empregados em guerras na Costa do Ouro, pois havia a crença de 

que o risco de morte seria afastado deles se estivessem os carregando
272

. 

O que era “fetisso” em De Marees é transformado em “fetisi” na obra de Olfert 

Dapper. Este autor explica que esses materiais eram ídolos de erva ou madeira adorados pelos 

negros ao lado de um deus chamado Òrisá no Reino do Benim. Indivíduos denominados 

como “fetisseros” eram dotados de conhecimento sobre o “fetisi” e em situações de infortúnio 

eles eram consultados para potencializar esses objetos conforme a necessidade de cada 

usuário
273

. 

Jean Barbot relata após sua estadia em Uidá que os fetiches eram “todos feitos de 

madeira ou terra, são grandes e brancos, e tem forma de boneco. Um número infinito deles é 

colocado em lugares especiais nas estradas”. Esses objetos eram utilizados pelo rei e pela 

população local. Segundo ele,  

 

as mulheres podem ter até 8 desses fétiches, que destinam cada um a um uso 

particular: um para fazer que seu marido a ame sempre, outro para que ela engravide 

tranquilamente, aquele para que possa ter vantagem sobre suas companheiras, aquele 

outro para ser amada por outros homens além do seu marido, outro para obter ouro 

ou para expulsar o diabo que eles chamam Sassan, e assim por diante
274

. 

 

O autor não nos informa se todos esses fetiches poderiam ser utilizados de uma só vez, 

entretanto, deixa o leitor ciente que se tratam de oito objetos diferentes designados para fins 

particulares. Todas as vontades que se desejavam alcançar fazem parte complexo fortuna e 

infortúnio apresentado no capítulo anterior
275

. Para o viajante, a crença nesses objetos não 

passava de mera superstição, ele enquadra até mesmo o príncipe entre as figuras que 

depositavam sua fé em crenças encaradas por ele como supersticiosas no reino de Uidá
276

. 

Entre os viajantes europeus que produziram relatos acerca do termo fetiche, o 

mercador holandês William Bosman foi o que mais nos deixou informações sobre assunto. O 

autor trata a palavra de forma pejorativa utilizando-a para se referir a uma “falsa divindade” 

                                                 
272

 DE MAREES, Pieter. op. cit., p. 3 e 17. 
273

 DAPPER, Olfert. op. cit., p. 313. 
274

 BARBOT, Jean. op. cit., p. 74. 
275

 Ver  no capítulo 2: “Proteção e mandinga”. 
276

 BARBOT, Jean. op. cit., p. 136. 



101 

 

ou mesmo a um ídolo adorado pelos africanos. Seu eurocentrismo pode ser notado em 

diversas passagens de sua obra. 

Sobre a visão depreciativa de Bosman quanto a religiosidade dos africanos, Luís 

Nicolau Parés chama atenção para um de seus relatos citado por vários autores, nele um 

informante local diz que as pessoas escolhiam seus deuses a partir do primeiro objeto que 

viam pela frente ao sair de casa
277

. Parés destaca a incapacidade dos viajantes europeus de 

entender a religiosidade praticada na costa da África, pois essa passagem faz referência a 

escolha de fetiches e não de deuses, isto é, voduns, nesse caso esses objetos são chamados de 

bo, que “são objetos de poder, utilizados para fins específicos”. A diferença entre o bo e os 

voduns é o aspecto material do primeiro, enquanto o segundo se manifesta na forma 

espiritual, invisível
278

.  

Na compreensão de Bosman, o fetiche era um deus, aliás, um falso deus. Ele relata 

que um dos objetivos de se “fazer fetiche” era a vingança contra uma pessoa. Para alcançar tal 

interesse era necessário se encaminhar até um “feticheer” com sacrifícios alimentícios ou 

bebidas para que este pudesse preparar conforme a necessidade do solicitante. O fetiche era 

endereçado a uma pessoa específica a quem se queria maleficiar, não acarretando em nenhum 

dano a qualquer outra pessoa. Bosman considera essa prática mais honesta do que o 

envenenamento praticado por alguns católicos italianos por deixar expostas algumas pessoas 

que não se queria envenenar
279

. 

Acerca do trabalho dos “feticheer”, Bosman diz que quando convocados para o 

nascimento de uma criança, eles preparavam um tipo de “embrulho com cordas, coral e outras 

bagatelas” que podiam ser atadas em qualquer parte do corpo ou utilizados como roupas e 

juntamente com um ritual eles protegiam o bebê de qualquer desventura que pudesse lhe 

acometer. A função protetiva dessa prática durava cerca de oito anos. O viajante compara o 

sacerdote (feticheer) com o Papa católico, segundo ele, o primeiro tinha tanto poder sobre os 

espíritos maléficos quanto o segundo. 
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Analisando os relatos dos viajantes europeus mencionados acima, não nos resta dúvida 

de que existem muitas semelhanças entre as bolsas de mandingas coloniais e os “fetiches” 

africanos, desde sua forma até às suas virtudes. Cada lugar testemunha uma experiência 

espacial diferente. Na África Ocidental não havia restrição no uso desses objetos como 

ocorreu na América portuguesa, pelo contrário, esses objetos faziam parte da vida política, 

econômica e religiosa das pessoas
280

. Em solo luso-americano, a inquisição tratou de 

perseguir e depreciar as conhecidas bolsinhas relacionando-as a ação do diabo. 

 

3.2.1. Minkisi na África Centro-ocidental 

 

A produção de objetos de poder, interpretados como fetiches pela visão eurocêntrica, 

não foi algo restrito a África Ocidental. Na região centro-ocidental do continente africano já 

havia, desde antes do período do tráfico transatlântico, um complexo quadro de crenças 

baseadas em poderosos amuletos conhecidos como nkisi. 

A difusão do termo nkisi nessa região faz referência direta a espírito de pessoas 

mortas. Entretanto, os minkisi
281

 tinham caráter material e podiam ser carregados pelas 

pessoas ou mesmo guardados em um ambiente específico, sendo que, em sua maioria, eles 

eram portáteis. Em semelhança com as bolsas de mandinga atlânticas e com os fetiches 

presentes na parte ocidental da África esses objetos eram confeccionados com uma grande 

variedade de utensílios em seu interior, segundo Wyatt MacGaffey  

 

“O recipiente em si é um mero objeto, considerado „vazio‟ (mpamba) até que 

„medicamentos‟ sejam colocados nele. Os elementos centrais são sujeira do túmulo, 

o caulim, ou às vezes um osso ou outra relíquia de um sacerdote do encanto 

falecido, que incorpora uma personalidade específica no nkisi”
282

. 

 

Robert Farris Thompson apresenta um quadro ainda mais ampliado de recipientes, de 

acordo com ele os utensílios que compõem os minkisi poderiam ser armazenados em 

 

folhas, conchas, trouxas, sachês, sacos, vasos de cerâmica, imagens de madeira, 

estatuetas, rolos de pano, entre outros objetos. Cada nkisi contém medicinas e 

(bilongo) e uma alma (mooyo), que são combinadas para lhe conferir vida e poder. 

As próprias medicinas são de incorporação de espíritos e de direcionamento de 

espíritos
283

. 
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As semelhanças com as bolsas de mandinga não param somente na descrição de 

significados e na sua forma de uso, além disso, os materiais que faziam parte da composição 

dos minkisi se fizeram presentes nas bolsinhas divulgadas no Mundo Atlântico. Como bem 

observou o antropólogo Luiz Mott, na Bahia setecentista a presença de ossos de pessoas, 

colhidos em cemitérios, era comum na produção dos objetos de poder e em outras práticas 

realizadas e/ou influenciadas pelos africanos
284

. Ainda sim, outros objetos corriqueiros nos 

amuletos perseguidos pela Inquisição como cabelo e unha são utilizados na fabricação de um 

nkisi
285

. 

Na África Centro-ocidental era comum fazer aproximação da percepção entre coisas 

distintas como, por exemplo, a relação que as pessoas tinham com objetos e seres humanos. 

Na visão popular dessa região, os minkisi tinham personalidade de gente, entretanto, eram 

concebidos como seres superiores capazes de agir por vontade própria e que tinham 

habilidade de comandar o comportamento de alguém. Porém, há que se considerar que esses 

objetos não podiam falar muito menos se mover, sendo esses aspectos crucias na 

diferenciação entre coisa e pessoa
286

. 

Esses objetos tinham funções importantes na sociedade africana, servindo de auxílio 

em questões que diziam respeito a sobrevivência das pessoas, sendo os materiais encontrados 

dentro deles parte de uma grande farmacopeia que se recorria para curar as mais diversas 

enfermidades. Quando algum habitante dessa região enfrentava uma situação de infortúnio, 

essa era atribuída a espíritos ancestrais ofendidos. Para que tal problema fosse solucionado 

acreditava-se que um nkisi seria capaz de capturar e controlar forças maléficas que 

hostilizavam alguém
287

. 

A importância da função dos minkisi na região centro-ocidental da África pode ser 

notada a partir de experiências desenroladas dentro do tráfico transatlântico de escravos nessa 

localidade. Não era raro que um traficante de escravos fizesse uso desses amuletos com o 

objetivo de garantir a sua segurança, associando-se assim, aos costumes religiosos locais
288

. 

                                                 
284

 MOTT, Luiz. Dedo de anjo e osso de defunto: os restos mortais na feitiçaria afro-luso-brasileira. Revista 

USP, São Paulo (31): 112-119, setembro/novembro, 1996, p. 114. 
285

 MACGAFFEY, Wyatt. The Personhood of Ritual Objects: Kongo Minkisi. Etnofoor, Jaarg. 3, n. 1, 1990, p. 

51. 
286

 Ibid., p. 45. 
287

 MACGAFFEY, Wyatt. op. cit., 1988, p. 191. 
288

 MACGAFFEY, Wyatt. Aesthetics and politics of violence in Central Africa. Journal of African Cultural 

Studies, Vol. 13, nº 1, June 2000, p. 65. 



104 

 

Esses objetos também eram utilizados pelos africanos para atacar senhores de escravos, bem 

como, a outras pessoas que se apresentassem como seus inimigos
289

. 

 

3.2.2. A produção das mandingas na Bahia 

 

A fabricação de objetos de poder na capitania da Bahia no século XVIII pode ser 

notada em um caso que envolve bolsas de mandinga e encruzilhadas, coisas que parecem ter 

mantido uma relação muito íntima no imaginário daqueles que eram considerados 

mandingueiros. Na encruzilhada de Nossa Senhora do Monte do Carmo “entre Soledade e 

Piedade”, o escravo Fernando Pereira viu o pardo João Magalhães desenterrar duas bolsas do 

chão. Na ocasião, Fernando estava com outra escrava, que também presenciou o ocorrido. 

Eles viram João brigando sozinho com uma “catana nua” na mão, “atirando golpes e gritando 

„morra, morra diabo‟” e, foi aí que ele, denunciado, arrancou as duas bolsas do chão e saiu 

correndo “sem olhar para trás”. O caso ocorreu no ano de 1743, mas só foi feita uma denúncia 

formal no ano de 1747, pois o denunciante morava nas proximidades do Rio de São Francisco 

e lá não havia comissário da Inquisição
290

. 

Para ilustrar melhor o que pode ter ocorrido na encruzilhada da Bahia, iremos até 

Portugal entender um caso que aconteceu no ano de 1741, em Lisboa, com um escravo 

chamado Lourenço que foi denunciado por Francisco de Oliveira. Na ocasião ele apresentou 

ao denunciante uma bolsa de mandinga fechada lhe dizendo “que por força dela ninguém 

havia de lhe ferir”. Mas não apenas isso, durante uma conversa, Francisco teve a curiosidade 

em saber o que eram as mandingas e como fazia para obtê-las. Foi aí que Lourenço o 

surpreendeu dizendo que  

 

havia mais espécies de mandinga, que estas a tomava, indo pela mesma noite a cruz 

de quatro caminhos e enterrando ali um ovo cheio e tornando ao dito lugar dali a 

oito dias as mesmas horas, e aí achariam homens, um assentado e outro em pé, e se 

tirava pela espada e brigava com o que estava em pé e depois disto lhe perguntaria o 

dito homem o que queria, a que lhe havia de responder a pessoa que solicitava a 

mandinga o que via e o ia buscar e então lhe dizia o dito homem que mandinga 

queria se de sangue, se de corpo ou se de bolsa, e que conforme a resposta que lhe 

dava assim lhe dava a mandinga, e achando referido lhe disse delato a outras coisas 

mais que não pode referir ele denunciante
291

. 

 

Lourenço demostrou ser mais do que um mero usuário das mandingas, ele conhecia o 

procedimento pelo qual elas precisavam passar até chegarem às mãos de seus consumidores. 
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Conhecia mais do que o que carregava, sabia que aqueles objetos poderiam se diferenciar 

conforme a necessidade de cada pessoa que buscava a sua virtude. Os detalhes fornecidos por 

ele extrapolam o conhecimento de um mero curioso, para guardar essa quantidade de 

informações pensamos que, possivelmente, ele era um produtor de mandingas, um 

mandingueiro. Não tendo como comprovar essa hipótese, acreditamos que certamente ele já 

havia tido a experiência de ver a elaboração das bolsinhas mais de uma vez, ou talvez, muitas 

vezes. 

Três tipos de mandingas foram reveladas na conversa dele com Francisco de Oliveira, 

as de sangue, que consistiam em derramamento de sangue da pessoa na mandinga em que esta 

utilizava, poderia ser na oração, na carta de tocar, na bolsa ou mesmo em qualquer outro 

utensílio dela; a segunda, a de corpo, ela era a que tinha os objetos mais popularizados entre 

os fabricantes e talvez a mais utilizada entre os que buscavam o poder das mandingas, em sua 

composição continha partes do corpo humano, como por exemplo, ossos, cabelos e unhas, 

eram geralmente carregadas junto ao corpo. Isso explica o fato de muita gente utilizá-las ao 

pescoço, no bolso de uma roupa, na mão ou mesmo na algibeira do calção; e a terceira forma 

de mandinga é a forma de bolsa, a mais divulgada entre os usuários no Império atlântico 

português. Ela poderia assumir as duas formas anteriores em seu interior e, por vezes, um 

aspecto mais bojudo contendo vários ingredientes em seu arranjo final, mas sem esquecer que 

essas bolsas poderiam ser tão pequenas a ponto caber na palma da mão
292

. 

No início de seu relato, Lourenço diz que haviam dois homens que brigavam com 

espada, ele poderia está falando de como os mandingueiros se exibiam para convencer uma 

pessoa a adquirir uma mandinga, podemos constatar que logo após a briga nenhum dos 

homens está morto, nem é feito relato de que um deles estivesse machucado e, ainda sim, 

eram eles mesmos os produtores da mandinga, os que perguntavam de qual tipo a pessoa 

queria. 

O lugar onde o escravo aprendeu sobre as mandingas estava situado em um espaço 

bem específico, além disso, era preciso aguardar um período espaço-temporal para que 

alguém pudesse pedir qual delas queria. A indicação do ponto de encontro era realizada por 

meio de um ovo enterrado, o retorno àquele local deveria ser feito em “oito dias as mesmas 

horas” em que ele foi enterrado pela primeira vez. Podemos notar também que o ovo não 

poderia ser plantado em qualquer local, era preciso guarda-lo na “cruz de quatro caminhos”, 

ou seja, em uma encruzilhada.  

 

                                                 
292

 Ibid. Ver imagem 1. 



106 

 

As encruzilhadas tinham um significado privilegiado nas práticas mágicas. Local de 

convergência de caminhos, de passagem, espaço preferido de contato com os 

espíritos e onde o homem procurava se desvencilhar de forças negativas, lugar onde 

também se erigiam altares, capelas, inscrições, cruzeiros, em muitos povos exerceu 

forte influência. Vista como espaço sagrado em contraposição ao profano, a 

encruzilhada pode ser pensada também como limiar de que fala Mircea Eliade, o 

ponto de comunicação com o mundo sagrado ou, simplesmente, lugar de 

passagem”
293

. 

 

Francisco, denunciante de Lourenço, disse ainda que havia mais coisas sobre as 

mandingas, mas que não podia revelar. Na denúncia, o escravo é descrito como um “preto”, 

algo que indica que ele poderia ser de procedência africana, ou mesmo um crioulo. Nenhuma 

informação sobre sua origem étnica é referida. O relato exposto no documento indica a 

experiência de um ritual, este por sua vez, se assemelha aos que eram feitos na Costa da Mina, 

onde as pessoas tinham o costume de fazer “fetiche” e respeitar o espaço da encruzilhada
294

. 

Algo recorrente, também, na África Centro-ocidental, segundo R. F. Thompson esse espaço 

“permanecesse um conceito indelével no mundo atlântico Kongo como o ponto de 

cruzamento ou de intenção entre os ancestrais e os vivos
295

. Talvez o fato de Lourenço se 

referir a encruzilhada como uma cruz de quatro caminhos seja algo revelador sobre a sua 

identidade étnica, pois, como vimos no capítulo anterior a cruz tinha uma conotação especial 

na religiosidade praticada pelos bakongo. 

A bolsa utilizada por João Magalhães na Bahia era, provavelmente, uma “mandinga do 

campo”. O forro José Francisco Pereira, processado pela inquisição, no ano de 1758, escravo 

denunciado em Lisboa, relatou aos inquisidores que existia um tipo de mandinga que 

precisava ser enterrada e para executar a virtude dela era preciso ter pacto com o demônio, 

quem a possuía não podia assistir missa com ela. Mesmo tendo conhecimento sobre esse tipo 

de bolsa ele disse que nunca precisou fazer uso dela. Em sua confissão, ele afirmou que era 

comum aos homens pretos o uso das mandingas no Brasil
296

. 

Fetiches, bo, minkisi e mandingas eram utilizadas na África e na Bahia, 

fundamentadas em um mesmo embasamento: a fé. Situações de infortúnio eram resolvidas e 

criadas a partir de objetos de poder do lado lá e do lado de cá do Atlântico. Se a fé era o fio 

condutor que fazia alguém carregar um objeto e acreditar que este era dotado de poder, então 

mesmo mudando de território esses materiais não perdiam o seu valor para as pessoas. Se lá 
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eles eram importantes aqui também o eram. Se lá eram usados abertamente, cá usava-se 

escondido dos olhos de líderes religiosos. O diferente do comum era proibido aqui, as bolsas 

que eram tão utilizadas lá serviram para esconder uma gama de religiosidades, que não 

obedeciam apenas aos costumes africanos.  

Chamar as bolsas utilizadas por africanos e seus descendentes de mandinga e fetiche 

fez parte de uma incapacidade intelectual
297

 tanto dos membros do Santo Ofício como dos 

viajantes europeus que não conseguiram dar conta da expressão multicultural que esses 

objetos representavam primeiro na África e depois na Bahia.  
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CAPÍTULO 4                                                                                                                              

A FORMAÇÃO DE UMA RELIGIOSIDADE ATLÂNTICA 

 

Nos capítulos anteriores, apresentamos ao leitor, diversos dados de experiências na 

diáspora africana que foram possibilitadas através da utilização das bolsas de mandinga no 

Mundo Atlântico português com o objetivo entender como esta prática se propagou no 

cotidiano da capitania da Bahia do século XVIII, inserindo-se nas relações estabelecidas 

dentro do sistema escravocrata e auxiliando os africanos e os seus descendentes na adaptação 

que precisaram desenvolver na América portuguesa. 

Vimos que a cultura foi muito utilizada para solucionar problemas corriqueiros na 

sociedade colonial, principalmente pelos negros que, em sua maioria, eram escravos e viviam 

em condições precárias no que diz respeito à saúde, bem como eram desassistidos pelos 

órgãos administrativos da colônia. O uso da criatividade dessas pessoas foi a algo de extrema 

importância para a manutenção da sobrevivência delas. 

Podemos compreender que as práticas desenvolvidas pelos africanos e seus 

descendentes em solo luso-brasileiro não foram completamente inventadas sem ter uma baliza 

que os guia-se, ou que pelo menos fosse utilizada como ponto de partida, pelo contrário, no 

que concerne a utilização das bolsas de mandinga na capitania da Bahia, conseguimos 

enxergar compatibilidade entre elas e os conhecimentos difundidos na África. A produção de 

objetos de poder já era algo muito bem assimilado e organizado no continente africano muito 

antes da diáspora forçada para as Américas. Os “fetiches” estavam presentes nessas 

sociedades e tinham papel fundamental na vida política, econômica e religiosa das pessoas. 

Neste capítulo, iremos discutir o papel que as bolsas de mandinga tiveram nas 

trajetórias atlânticas com o objetivo de entender a natureza desses objetos que foram tão 

utilizados na Bahia do século XVIII. Pensando nisso, nos indagamos sobre as seguintes 

questões: se a produção das bolsinhas foi amplamente difundida entre os negros, seriam elas 

resultado da assimilação das crenças africanas pela sociedade colonial? Qual a importância 

das interações atlânticas para a disseminação desses objetos? Outras religiosidades que não 

fossem oriundas da África foram importantes na elaboração das mandingas? 

Tentaremos responder essas perguntas durante este capítulo entendendo que esses 

questionamentos não devem ser respondidos de forma separada, mas sim, correlacionados um 

ao outro. Desta forma, não dividimos tópicos pensando nessas indagações, as mesmas serão 

respondidas em momentos diferentes nesta parte do trabalho. Para nos auxiliar no 

desenvolvimento da nossa problemática, utilizaremos processos e denúncias inquisitoriais. 



109 

 

Esses documentos são as principais fontes para a elaboração desta pesquisa como um todo, 

eles nos fornecem dados importantes para a nossa discussão. 

Nesta parte do trabalho as cartas de tocar virão ao palco para nos auxiliar em nossa 

discussão. Esses escritos foram muito utilizados nas bolsas de mandinga setecentistas, em sua 

maioria, continham orações católicas. Aqueles que recorriam a estes papéis tinham interesse 

de alcançar sucesso em fins amorosos, mas, além dessa virtude, acreditava-se que a satisfação 

de outros desejosos poderiam ser atingidos através de seu uso. 

Faremos uso do conceito de espaço de convergência
298

 para analisar as experiências 

construídas na diáspora através das cartas de tocar e bolsas de mandinga, pois entendemos que 

esses objetos eram compostos por uma variedade de crenças sendo elas africanas ou não. A 

receptividade de outras concepções de mundo é um dos traços que explicam como se deu a 

adaptação cultural de práticas oriundas da África no Mundo Atlântico português. Esse espaço 

foi o que Mary Louise Pratt denominou como uma zona de contato
299

, pois permitiu o diálogo 

entre diferentes trajetórias e possibilitou a formação de uma cultura
300

 diaspórica. 

 

4.1. As bolsas de mandinga e as interações Atlânticas na diáspora africana: O caso do 

afro-baiano Francisco Borges dos Reis 

 

 Um homem chamado Francisco Borges dos Reis, natural da capitania da Bahia, se 

apresentou à Inquisição de Lisboa arrependido de ter praticado algumas ações que 

contrariavam a fé católica. Essa atitude foi tomada após ter sido aconselhado por alguém que 

não é identificado em seu processo. Ele julgou que deveria se confessar, pois só dessa forma 

conseguiria alcançar a misericórdia divina. 

 Francisco era um homem negro, escravo de José dos Reis, homem de negócio, e filho 

de Leonor, uma mulher escravizada oriunda da Costa da Mina que havia sido vendida para o 
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Rio de Janeiro antes de ele ter saído da capitania Bahia
301

. Em seu processo, ele disse que 

desembarcou em Portugal aos quatro anos de idade. No momento em que se apresentou à 

Inquisição, sua idade era de vinte anos, ele relata que vivia em Lisboa há cerca de dezoito 

anos
302

. É interessante notar que mesmo com tão pouca idade ele conseguia ter lembrança de 

sua mãe, na verdade, ela foi a única pessoa que ele se recordou de sua árvore genealógica. 

 Cerca de doze anos antes de sua aparição na sala de audiência da Inquisição lisboeta, o 

escravizado disse que havia procurado um homem “preto” escravo, chamado João para que 

este lhe ensinasse a arte de produzir cartas de tocar, ele tinha esse interesse, pois havia obtido 

a informação de que através desse material conseguiria se relacionar com a mulher que 

quisesse, bem como teria o que desejasse. 

 Em uma noite, o escravizado João, acompanhado por outro homem “preto”, chamado 

Benedito, levou Francisco até um sitio conhecido como “Val de Cavalinhos” e lá “este fez 

alguns sinais e ações, até que apareceu um velho negro que Francisco julgou ser o demônio 

com fogo na mão”. Depois dessa primeira experiência, Francisco disse que o tal demônio 

tornou a aparecer diante dele outras vezes
303

. 

 Diferentemente da maioria das pessoas escravizadas no século XVIII, Francisco sabia 

ler e escrever, é possível que ele tenha sido filho de algum homem branco participante da 

classe senhorial, ou sua mãe era uma escrava muito estimada pelo seu senhor, a ponto dele se 

importar com a educação de seu filho que, antes mesmo dos dez anos de idade, já obtinha o 

conhecimento da escrita. Após sua primeira ida ao Val de Cavalinhos, Francisco continuou 

confeccionando cartas de tocar, assim como teve vários outros contatos com o demônio que 

aplicava poder em seus escritos. Mas não apenas isso, o escravo passou produzir bolsas com 

pedra d‟ara e sanguinho
304

.  

 

Disse mais, que ele confitente punha de baixo dos joelhos bocados de pedra de Ara, 

e desferia algumas cruzes no chão com o pé esquerdo, dizendo juntamente algumas 

palavras, e batizava na pia de água benta algumas orações que escrevia, aplicando 

juntamente nessas ocasiões a tensão do que queria lhe sucedesse o que fazia por 

entender, que nestas coisas havia pacto com que conseguiria tudo o que 

pretendesse
305

. 
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 Francisco relata ainda que conseguia as pedras d‟ara nas igrejas em que ele 

frequentava e o sanguinho ele retirava do cálice na “Igreja Nova do Alecrim
306

”, além disso, 

ele tinha um livro em que escrevia os seus desejos e orações o qual ele enterrava no “Val de 

Cavalinhos” durante à noite para que o demônio pudesse aplicar poder sobre ele. 

 O processo de Francisco é composto por três audiências de confissão, entretanto, 

diferentemente do que ocorria na maioria dos casos em que uma pessoa ia parar nos autos 

inquisitoriais, ele confessa que teve pacto com o demônio já em sua primeira audiência pelos 

inquisidores. Normalmente, os réus só chegavam a declarar que haviam feito algum tipo de 

acordo demoníaco mediante a seção de tortura
307

, a recorrência a esse recurso era feita quando 

os inquisidores não confiavam na confissão de um réu. O escravizado diz que o pacto entre 

ele e o demônio foi originado através de um papel em que ele escreveu com o seu próprio 

sangue, ele descreve este momento da seguinte forma: 

 

Perguntado se o Demônio nas ocasiões em que lhe apareceu lhe pediu a sua alma ou 

outra alguma coisa do seu corpo, ou se ele declarante lha deu, ainda que ele não 

pedisse ou lhe fez algum escrito, ou outra alguma obrigação. 

Disse que o Demônio nunca lhe pediu a sua alma e somente lhe pedira o seu sangue 

em uma só ocasião o qual ele declarante lhe deu em um escrito que lhe fez de ser seu 

escravo por tempo de nove anos, para cujo efeito tirou o sangue da mão esquerda 

com o qual fez o dito escrito. Já antecedentemente lhe tinha feito outro por letra e 

tinta por tempo de seis meses. 

Perguntado como é possível que, fazendo ele declarante escravo do demônio por 

repetidos escritos e um deles feito com seu sangue, como tem confessado, deixasse 

também de lhe entregar também a sua alma e reconhece-lo por Deus dando-lhe 

adoração e esperando nele o salvasse, assim como esperava lhe facilitasse o mesmo 

e conseguir tudo o que desejava?  

Disse que ele não fizera outra cousa mais que o que tem declarado nem teve outra 

tenção senão conseguir do Demônio tudo o que pretendia sem que para esse efeito 

lhe desse adoração
308

. 

  

O acordo feito entre ele e o tal demônio só valeria se o escravizado conseguisse tudo o 

que almejava, entre os seus desejos estavam conseguir se relacionar com qualquer mulher, 

saber tudo o que quisesse e ter carta de tocar, além de outras coisas mais que não são expostas 

detalhadamente
309

. Ele colocou os escritos que fez para o demônio dentro de bolsas com 
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outros ingredientes, tais como pedra d‟ara e sanguinho, para que assim alcançasse o efeito 

desejado. Segundo ele, todas as suas vontades foram atendidas
310

. 

Nesta última citação que fizemos ao seu processo, além de percebermos que a relação 

entre ele e o demônio era pautada na troca de favores, notamos que são feitos dois acordos 

entre eles, no primeiro, Francisco se entrega como escravo por seis meses, já no segundo ele 

faz um escrito com o seu próprio sangue no qual se dava por nove anos. Ele não expõe o 

motivo pelo qual estende de seis meses para nove anos o pacto, mas podemos entender que 

essa atitude é tomada devido ao alcance da satisfação de seus desejos no primeiro trato entre 

eles, o sucesso foi tamanho que o afro-baiano sentiu confiança em aumentar o tempo de 

submissão em dezoito vezes mais. Em nenhum momento de seu processo ele se mostra 

coagido a proceder de tal forma. 

  

 

 

 

 

 

O momento crucial que fez Francisco tomar a atitude de se apresentar diante do Santo 

Ofício foi uma noite em que ele ouviu a voz do demônio em seu quarto. Neste episódio, ele se 
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IMAGEM 3 

 Escrito em que Francisco Borges se entrega ao demônio como 

escravo 

FONTE: IANTT, Inquisição de Lisboa. Processo nº 9225. 
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encontrava doente em uma cama e não chegou a vê-lo. Esta foi a primeira vez que o demônio 

havia lhe aparecido fora do local em que ele era invocado (o sítio Val de Cavalinhos). O 

escravizado ficou tão “atribulado” com este evento que não teve dúvida de que deveria se 

confessar no dia seguinte
311

. 

 Os inquisidores tiveram interesse em saber qual a sua relação com o demônio e como 

se dava o contato entre eles. Francisco revelou que contava com o auxílio dele para produzir 

bolsas e cartas de tocar, para tanto ele  

 

invocava ao mesmo, assim interiormente como exteriormente e por palavras na 

Língua da Costa da Mina[.] Rezava a Oração do Justo Juiz e outra da Senhora de 

Monssarrate, como também ia de noite ao sitio a que chamam Val de Cavalinhos e 

ali enterrava algumas vezes as ditas coisas dentro em um livro para o demônio lhe 

aplicar o que fosse necessário para obrarem o que desejava, e outras vezes as dava 

ao mesmo demônio quando este lhe aparecia tudo na forma que tem declarado na 

sua confissão. 

  

Conforme tem sido apresentado a partir de suas confissões, a comunicação entre ele e 

o demônio era estabelecida através de práticas rituais como externar “palavras na Língua da 

Costa da Mina” e rezar algumas orações católicas como a do Justo Juiz
312

 e da Senhora de 

Montserrat
313

, não apenas isso, também havia um local específico para o encontro entre eles, o 

sítio Val de Cavalinhos. Em sua segunda audiência, revelou que no mesmo lugar ele foi até 

“uma encruzilhada fazendo ele mesmo uma cruz com dois pauzinhos depois de feita a desfez 

outra vez dando-lhe com o pé esquerdo por entender que nisto havia pacto” 
314

. Crenças 

africanas e europeias eram evocadas nestes eventos, podemos dizer que o conhecimento 

apresentado pelo afro-baiano fez parte daquilo que o historiador italiano Carlo Ginzburg 

chamou de feitiçaria popular
315

, esse leque de saberes apresentados até aqui circulou no 
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imaginário colonial setecentista em todo o Mundo Atlântico português. Tal circulação se deu 

talvez porque a feitiçaria cria um elo de ligação entre “pólos distintos”
316

.  

É interessante notar que, durante o processo de Francisco, os inquisidores não o 

pressionam para que ele revele se tinha ou não pacto com o demônio, o escravo faz questão de 

deixar isso exposto desde o início. Seria esta uma estratégia dele para fugir de maiores 

questionamentos? Outro ponto que merece destaque é que não há testemunhas para depor 

contra ou ao seu favor pelo fato de que ele se confessou voluntariamente. Certamente, ele 

sabia que caso se apresentasse como alguém arrependido de seus atos, poderia se livrar de 

maiores complicações com a Inquisição. Não é sem razão que ele diz que teve pacto 

demoníaco no passado, mas que nunca adorou o demônio. Faz-se necessário perceber também 

que, a sua apresentação ao Santo Ofício só ocorre doze anos depois que este fez um escrito 

em que se entregava como escravo por nove anos. O que ele queria deixar explícito é que não 

havia mais nenhum compromisso entre ele e o tal demônio. 

A falta de testemunhas foi algo que favoreceu bastante a vida de Francisco diante dos 

inquisidores. Durante as audiências, ele sempre apresentou o demônio como alguém ruim, 

mas que realizava todos os seus desejos. As vontades do escravizado não tinham como 

objetivo maleficiar alguém, porém, caso ficasse provado que alguma pessoa foi prejudicada 

por ele, por causa de suas feitiçarias, certamente teria arranjado para si grande complicação no 

Tribunal do Santo Ofício. No capítulo dois, vimos que um dos acessórios utilizados por ele – 

as bolsas de mandinga – poderia funcionar tanto para o bem quanto para o mal. Além disso, 

ele era um homem letrado, provavelmente fazia cartas de tocar para vender a outras pessoas 

com diversos fins. Sabiamente, ele enfatiza que o principal efeito de suas feitiçarias era atrair 

mulheres, dentre as outras coisas que poderiam ser alcançadas, notamos que ele não faz 

questão de nomeá-las, mesmo expondo que havia outros interesses na utilização dos objetos 

manipulados por sua pessoa. 

Levantamos essas hipóteses, pois enxergamos outras possibilidades para a confissão 

de Francisco. Não é de nosso interesse saber se ele era culpado ou inocente das coisas que 

relatou perante a Inquisição, aliás, esse é o papel do inquisidor. Ao fazer indagações sobre o 

seu processo, buscamos enxergar o que o documento não diz concretamente, tentamos 
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compreender os meandros que motivaram as falas do réu e as brechas deixadas pelos 

inquisidores
317

. Dito isto, ainda não encerramos as nossas hipóteses sobre este caso. 

O demônio relatado por Francisco é um “velho negro com fogo na mão”, não sabemos 

se ele está falando de uma pessoa ou de uma entidade espiritual. Dizemos isso nos baseando 

em sua confissão, mas o que ele deixa explícito é que se tratava de um ser sobrenatural que 

aparecia e desaparecia. Até mesmo o inquisidor responsável pelo seu caso não assume a 

responsabilidade de dizer se aquele velho seria ou não o demônio, só diz que quem julgou 

isso foi o próprio escravizado, até então, o tal demônio seria um senhor de ascendência 

africana. Observemos que, quando Francisco ouve a voz dele em sua cama, não consegue o 

ver, ou seja, ele não apareceu com fogo na mão, ou talvez, nem mesmo estava dentro de seu 

quarto. 

Acreditamos que seja viável pensar na hipótese de que o demônio apresentado por 

Francisco era uma pessoa de carne e osso e não um espírito. Ele nos dá algumas pistas para 

que pensemos desta forma. A primeira delas é que ele faz um escrito com o seu próprio 

sangue, além de indicar pacto, essa atitude poderia representar apenas uma das formas de 

produção das mandingas
318

. Como vimos no capítulo anterior com a denúncia contra 

Lourenço, dentre os tipos de mandinga que ele conhecia, nos é informado que havia uma que 

era de sangue. Ainda seguindo os rastros deixados por este último caso, em semelhança do 

que já havia sido exposto, em seu processo, Francisco diz que fazia um ritual na encruzilhada. 

Lourenço mostra que era nesse espaço que as pessoas responsáveis por produzir as bolsas de 

mandinga apareciam e perguntavam que tipo delas o cliente queria. Por último, Francisco diz 

que o demônio “lhe aparecia em figura de homem com máscara na cara, outra sem ela, outras 

em vulto negro com pés de cabra e outras com fogo na mão”. Destacamos a presença do uso 

de máscara, talvez o escravizado estivesse falando de um nganga ou mesmo um bokó
319

 e não 

de uma entidade espíritual, a máscara utilizada poderia ser um nkisi. O que fortalece a crença 

de que a pessoa com quem Francisco tinha contato era um sacerdote africano é que em um 

dos escritos entregues por ele ao Santo Ofício (ver imagem 3), o termo “nsabii”
320

 aparece 
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antecedida por Lucifé e Satanás, esses dois últimos nomes fazem referência ao diabo, 

entretanto, o primeiro citado aqui, por ter o prefixo “n” remete a sua origem à região centro-

ocidental da África
321

. 

O termo nsabi (sem a letra i duplicada como aparece no documento) em quicongo faz 

referência ao vocábulo português chave. Desta forma, não é estranha a presença da palavra 

em uma carta de tocar, pois esses escritos, usados em bolsa de mandinga ou não, poderiam ser 

utilizados com o objetivo de fechar o corpo. Portanto, a presença desse objeto capaz de abrir e 

fechar fechaduras é carregada de sentidos de proteção para o corpo
322

. 

O que coloca em dúvida o último argumento mencionado acima, no qual enfatizamos 

que, caso se tratasse de um sacerdote africano, este seria da África Centro-ocidental, é que em 

uma das passagens aludidas anteriormente, Francisco diz que no ritual de suas feitiçarias ele 

falava palavras na “Língua da Costa da Mina”, por outro lado, ele não revela se além dele 

outra pessoa faz a mesma coisa. Se de fato o velho negro era um nganga, então, como 

Francisco aprendeu a falar a língua da Costa da Mina para fazer feitiçaria, uma vez que ele 

havia nascido na capitania da Bahia e perdeu o contato com a sua mãe quando era apenas uma 

criança?  

É possível que o conhecimento que ele tinha sobre a elaboração de objetos de poder 

fosse anterior a sua chegada à Portugal, ou talvez, a obtenção desse saber tenha sido movido 

pela busca de detalhes sobre o seu passado, neste movimento, o escravizado soube da relação 

que os africanos ocidentais tinham com objetos de poder. 

 As dúvidas referentes ao velho negro descrito por Francisco só podem ser 

consideradas caso ele fosse mesmo um ser humano. Quanto a isso, questionamo-nos por qual 

motivo o escravizado fazia orações na Língua da Costa da Mina, sendo que nas religiosidades 

africanas as divindades não apareciam a olho nu, elas eram representadas por objetos ou se 

manifestavam através de possessão espiritual em pessoas. Para as sociedades africanas, a 

revelação era algo extremamente importante para a sobrevivência, mas esta se dava através de 

espíritos invisíveis
323

. Desta forma, sua intenção era visualizar alguém, ou as palavras que ele 

proferia faziam parte de um ritual de possessão? 
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Francisco diz que a atitude de se apresentar ao Santo Ofício foi motivada por entender 

que as coisas que ele fazia eram ruins. Entretanto, enxergamos outra possibilidade para que tal 

ação fosse tomada. Acreditamos que ele era fortemente influenciado pelas crenças africanas e 

que isso foi relevante para a sua tomada de decisão, segundo Sweet 

 

a fé numa determinada divindade era concretizada pelas recompensas que esta 

oferecia ou não. Se a divindade não produzisse resultados, significava que as 

pessoas no mundo temporal não estavam a cumprir com seus desejos. Os seguidores 

da divindade deveriam então cumprir com as exigências do espírito ou procurar 

apoio junto de outra entidade espiritual. Desta forma, a cosmologia africana 

baseava-se numa relação íntima e dinâmica entre os vivos e os mortos
324

. 

 

 A citação acima nos mostra que a escolha de uma entidade espiritual tinha como um 

de seus alicerces os benefícios que esta poderia oferecer a uma pessoa. No momento em que 

Francisco se dá conta de que deveria se confessar, ele estava doente em uma cama. Estaria ele 

abandonando a sua antiga crença por uma nova, pois já não conseguia encontrar satisfação nas 

velhas práticas? Ele não escolheu um momento qualquer para fazer a sua confissão, foi 

durante uma enfermidade. Talvez, ele tivesse apenas com medo de não conseguir vencer a 

adversidade que enfrentava, e por entender – por si só, ou por convencimento – que o que 

fazia contrariava os dogmas cristãos, buscou a misericórdia divina para que assim não 

padecesse indo para o inferno. 

 Deixaremos de falar sobre o motivo pelo qual Francisco decidiu se confessar para 

tentar entender as suas práticas religiosas antes de sua confissão. Lembremos que ele diz que 

costumava desenhar uma cruz com o pé esquerdo, às vezes fazia ela com “dois pauzinhos” e 

que ia a uma encruzilhada no sítio Val de Cavalinhos.  Nos capítulos anteriores já abordamos 

alguns episódios na diáspora africana em que os africanos e seus descendentes entraram em 

contato com cruzes e o espaço da encruzilhada, a recorrência a este objeto e a este local fazem 

parte da cosmologia bakongo.  

A historiadora Vanicléia da Silva Santos já havia alertado em sua tese de doutorado 

que a produção das bolsas de mandinga no espaço Atlântico sofreu forte influência dos 

centro-africanos
325

, um dos autores em que ela se apoia para defender a sua argumentação é o 

historiador Robert Farris Thompson. O autor diz que o cosmograma Kongo é representado 

por uma cruz. Na África Centro-ocidental, a cruz tinha uma conotação diferente do 

significado cristão, lá ela não representava a crucificação de Jesus Cristo, mas sim “um 
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movimento circular das almas humanas sobre a circunferência de suas linhas cruzadas”, desta 

forma fazendo uma referência direta a um movimento de continuidade
326

. 

 

  

 

 

 

 

 

As partes do cosmograma Kongo representado na imagem 4, são: a virada da trilha 

(encruzilhada); a linha horizontal que faz a separação entre o mundo dos vivos e o mundo dos 

mortos, sendo a metade superior dos primeiros e a inferior dos segundos; os quatro discos nos 

pontos da cruz que indicam a circunferência, significam os quatro momentos do sol, além 

disso, esta parte faz referência a certeza de ressurreição de uma pessoa; o cume simboliza o 

meio-dia e o ápice da força de uma pessoa; o fundo diz respeito à meia noite, “a 

feminilidade”; e o sul, “o ponto mais alto da força sobrenatural”
327

. 

 Francisco poderia desenhar a cruz tendo em mente o cosmograma Kongo, bem como a 

ideia de crucificação de Cristo, ou mesmo alguma outra crença desconhecida, ele não se 

refere diretamente a nenhuma específica ao realizar este ato, só diz que fazia isso com a sua 

perna esquerda por entender que nisso havia pacto. Com base nessa informação, verificamos 

que esta compreensão partia da crença que circulava na prática de feitiçaria popular na 

Europa, o ritual invertido era uma marca deste evento
328

. 
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 Yowa: a marca Kongo do cosmos e da 

continuidade da vida humana 
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 Mesmo tendo praticado uma ação que contrariava de forma explícita a Igreja católica, 

existem ainda mais motivos para duvidarmos se o ser com quem ele tinha contato era mesmo 

o demônio cristão. Em uma das citações ao seu processo que utilizamos aqui, ele diz que o 

invocava tanto exteriormente como interiormente, Sweet nos diz que “a concepção centro-

africana de humanidade estava estreitamente relacionada com a ideia de mundo dividido. Os 

seres humanos eram considerados “seres duplos”, compostos por um invólucro exterior, 

visível, e uma entidade inferior invisível que era a pessoa real ou essencial”.  Em mais um 

momento, seu relato se aproxima da cosmologia africana
329

, ele poderia estar fazendo 

referência a uma pessoa possessa por um espírito ancestral ou mesmo de uma entidade 

oriunda da África. 

 Um elemento muito importante que não é revelado nem por Francisco e tão pouco 

pelos inquisidores em seu processo é que o sítio Val de Cavalinhos era um espaço visitado por 

muitas pessoas ao longo da história que tinham como objetivo realizar práticas que eram 

consideradas heréticas pela Igreja católica, sobre este assunto a historiadora Laura de Mello e 

Souza diz que 

José Francisco Pedroso e José Francisco Pereira, os escravos amigos que serviam a 

dois irmãos, constroem narrativas entrelaçadas em que os dois são protagonistas dos 

mesmos episódios, juntamente com outros negros que se encontravam todos com o 

diabo para o adorarem e com ele correrem os campos próximos a Lisboa. As 

reuniões costumavam ocorrer sobretudo nos campos da Cotovia e em Val de 

Cavalinhos – local onde se encontravam também as bruxas portuguesas queimadas 

em 1559. (...) Os assistentes quase todos negros, mediam forças entre si, corriam 

pelos campos em pendências, cantavam cânticos de pretos, algumas na língua da 

Costa da Mina. Lembrando o sabbat europeu, esfolavam um bode e comiam sua 

carne: depois, traziam a pele do animal sob os chapéus a fim de se livrarem de 

cutiladas
330

. 

  

Como podemos perceber, não era apenas Francisco e seus companheiros que tinham o 

costume de ir até aquele espaço, além dele, bruxas e pessoas negras já haviam frequentado 

aquele local. Mello e Souza nos apresenta o caso de dois homens negros que foram 

processados no ano de 1730. Se levarmos em conta que o escravizado afro-baiano se 

confessou ao Santo Ofício em 1741, doze anos após o que ele disse ser o seu primeiro contato 

com práticas de feitiçaria neste mesmo endereço aludido aqui, é possível que ele se 

relacionasse com o grupo destacado pela autora, o que é muito provável. Observemos que nas 

reuniões dos negros eram entoados cânticos na língua da Costa da Mina, mesmo dialeto 
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utilizado por Francisco em seus rituais, ou seja, estamos diante de um episódio explícito de 

crioulização cultural. 

A descrição do caso relatado acima só foi obtida após sessão de tortura. Os 

inquisidores concluíram que o ritual descrito por José Francisco Pedroso e José Francisco 

Pereira tinha traços semelhantes com o sabbat difundido na Europa, por causa da presença de 

sacrifício a um bode. Porém, para Mello e Souza a tortura teve grande influência no 

desenrolar deste episódio e a designação certa seria aproximar este evento do calundu e do 

catimbó, ou mais precisamente, do que se convencionou a chamar de candomblé e umbanda 

nos tempos atuais. Desta hipótese o historiador Didier Lahon discorda em partes, para ele “os 

inquisidores responsáveis pelos processos retiveram apenas o que esperavam ouvir e 

correspondia ao caráter das assembléias demoníacas e orgíacas”, entretanto, ele corrobora 

com o pensamento da autora quando ela alinha o ocorrido com as religiões afro-brasileiras, 

pois o autor enxerga que a cultura da Costa da Mina se faz presente tanto na fala dos réus, 

quanto nos objetos manipulados por eles
331

. 

Corroboramos com as interpretações dos dois autores e acrescentamos que a cultura 

praticada pelas pessoas negras que frequentavam o Val de Cavalinhos circulou pelo mundo 

Atlântico português, o que não podemos demarcar é que esse espaço foi o escolhido pelos 

africanos e seus descendentes para dar origem a uma manifestação crioulizada de costumes 

africanos. Acreditamos que a cosmovisão africana foi amplamente difundida nos lugares onde 

a diáspora africana chegou, por exemplo, na Freguesia das Mercês foram encontrados uns 

papéis e em um deles constava o seguinte desenho: 
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 LAHON. Didier. Inquisição, pacto com o demônio e “magia” africana em Lisboa no século XVIII. TOPOI, v. 

5, n. 8, jan.-jun. 2004, p. 28. 
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IMAGEM 5
332

 

Desenho encontrado nos Cadernos do Promotor 

 

 

Como podemos notar através da imagem acima, temos um desenho de um ser que 

possui cabeça, braços, tronco, pernas, enfim, membros do corpo de um ser humano normal, 

mas, além disso, conseguimos perceber que esta figura possui chifres e um pênis à mostra, 

sendo que este último pode ser encontrado em qualquer pessoa do sexo masculino, entretanto, 

a sua presença nesta iconografia é carregada de intencionalidade. Procuramos entender o 

motivo pelo qual esses dois elementos aparecem e encontramos aproximação com a seguinte 

imagem:                                                 

                                                 
332

 Este desenho foi produzido por um homem negro chamado Antônio da Conceição e foi encontrado com um 

“preto” chamado Francisco dos Santos de Almeida. Para este trabalho os argumentos que formulamos nas 

próximas páginas para interpretar este desenho terão como base a cosmologia da adivinhação na antiga Costa 

dos Escravos, entretanto, não excluímos a possibilidade dessa figura pertencer a outras cosmovisões como, por 

exemplo, a dos bakongos e a dos cristãos. Essa imagem pode ser lida como um nkisi ou mesmo como uma 

representação a Jesus Cristo crioulizado. Pretendemos descorrer sobre essas hipóteses em um trabalho futuro. 

Sobre a última suposição, Elizabeth McAlister recebeu uma garrafa de um feiticeiro no Haiti, a qual ela 

conseguiu enxergar vários traços da crença vodu e bakongo, porém, o homem que confeccionou a garrafa disse 

que ela representava Jesus. Dessa forma, se faz necessário não apenas conseguir decifrar as semelhanças 

visíveis, mas entender o imaginário religioso de quem reproduz a informação. Ver, MACALISTER, Elizabeth. A 

Sorcerer‟s Bottle: The Visual Art of Magic in Haiti. In: Sacred Arts of Haitian Vodou. UCLA Fowler Museum 

of Cultural History, 1995, pp. 305-324. 

FONTE: IANTT, Inquisição de Lisboa. Cadernos do 

Promotor. 
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IMAGEM 6 

Legbá 

 

 

 

 

Acreditamos que a primeira imagem (imagem 5) seja uma referência direta ao vodun 

Legbá. Essa entidade espiritual faz parte do panteão da Costa dos Escravos, ela é responsável 

por humanizar Fá. O termo Fá é empregado pelos fon-gbe, o seu culto é muito difundido 

nesta região da África nos rituais de adivinhação. Segundo Bernard Maupoil, este segundo 

não é um vodun como Legbá, mas sim um deus de segundo plano. Para consulta-lo não é 

necessário um templo ou cerimoniais públicos. É a ele que os voduns fazem os seus pedidos. 

Ele é imparcial, atende a todos os que lhe procuram, porém, não tem prioridade em favorecer 

uma pessoa em especial. Ele é a própria mensagem do grande deus Mavu
333

. Para alguns, ele 
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 Mavu é reconhecido como um ser supremo no Baixo-Daomé responsável pela criação do universo. . 

MAUPOIL, Bernard. A adivinhação na Antiga Costa dos Escravos. Tradução: Carlos Eugênio Marcondes de 

Moura. São Paulo: EDUSP, 2017, p. 88. 

FONTE: Acervo Tropeunmuseum, em 

Amsterdam. Disponível em: 

http://reconstruindoexu.blogspot.com/2014/02/pa

pa-legba.html - Acesso em: 21 de dezembro de 

2020. 

http://reconstruindoexu.blogspot.com/2014/02/papa-legba.html
http://reconstruindoexu.blogspot.com/2014/02/papa-legba.html
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possui cor branca e para outros a cor negra. O certo é que ele não é um ser visível, entretanto, 

pode animar alguns objetos como o caroço de dendê, o tabuleiro, o rosário, a bolsa de um 

adivinho, bem como outros acessórios. 

Já Legbá (Êxu em ioruba) é o primogênito de Mavu, ele é o seu principal mensageiro e 

representa a sua cólera, tudo o que é mau é associado a ele. Os missionários cristãos o 

identificou com o diabo, por causa de sua reputação maléfica e por ele possuir chifres. 

Entretanto, ele não é tão somente maligno
334

. Legbá é um vodun pessoal, porém, o seu culto 

não está restrito ao familiar e nem ao particular. Antes de se oferecer um sacrifício a qualquer 

vodun é preciso dar primeiro a parte dele, pois de outra forma ele poderia se sentir ofendido e 

atrapalhar o desejo de alguém. Ele é o responsável por abrir os caminhos. Sua personalidade é 

travessa. No panteão haitiano ele é “o mais solicito de todos os deuses, o paizinho bom cujo 

papel benevolente consiste em velar o bem-estar de seus fiéis, mantendo-se sempre invisível 

na entrada das casas, na „barreira‟ das propriedades, na encruzilhada dos caminhos, para 

defender seus protegidos contra os malefícios dos maus espíritos” 
335

. Vejamos alguns de seus 

nomes e representações:  

 

QUADRO 2 

 OS DIFERENTES LEGBÁS 

Nome Representação 

Agbonuhósu (Rei do Portal) Ele é feito de terra e fica situado no portal da casa; 

Ahi-Legbá É o Legbá do mercado; 

To- Legbá É o Legbá de uma aldeia ou de uma região; 

Zangbeto-Legbá É o Legbá dos caçadores noturnos e protege os 

zangbetos; 

Hun-Legbá É o Legbá que defende o portal de cada vodun; 

Tchuakésan (Agbãnukwen em ioruba) É o Legbá da consulta com búzios; 

Legbá do-ko Aqueles que possuem um Fá da flroresta devem ter um 

na frente de sua porta. Ele é o substituto do Agbonuhósu. 
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 MAUPOIL, Bernard, op., cit., p. 31-40. 
335

 PRICE-MARS, Jean. Ainsi parla l’Once, Essais d’Ethnographic, Imp. de Comiègne, 1928, p. 152. Apud 

MAUPOIL, Bernard, op., cit., p. 99. 

Adaptado de: MAUPOIL, Bernard. A adivinhação na Antiga Costa dos Escravos. Tradução: Carlos Eugênio 

Marcondes de Moura. São Paulo: EDUSP,  p. 102. 
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Quando Francisco Borges fala em demônio é possível que ele esteja falando de Legbá, 

que como vimos, recebe a designação de diabo pelos católicos. No caso de José Francisco 

Pedroso e José Francisco Pereira, uma das declarações que pesou contra eles foi o dito 

relacionamento sexual que eles tinham com o diabo, todos esses personagens frequentavam o 

mesmo espaço, seria o demônio relatado por Francisco o mesmo diabo que esses dois últimos 

apresenta? Se sim, Maupoil nos alerta que uma das características do culto a Legbá é o seu 

instinto sexual
336

. 

No Brasil, os africanos da Costa da Mina tinham reputação de feiticeiros, não era raro 

os ver promovendo suas cerimônias religiosas do lado de cá do Atlântico, em Pernambuco 

eles se fizeram tão notáveis que, no ano de 1780, o conde de Povolide relatou em uma carta 

que 

os bailes que entendo serem de uma total reprovação são aqueles que os pretos  da 

costa da Mina fazem às escondidas, ou em casas ou roças, com uma preta mestra 

com altar de ídolos, adorando bodes vivos e outros feitos de barro, untando seus 

corpos com diversos óleos, sangue de galo, dando a comer seus bolos de milho 

depois de diversas bênçãos supersticiosas, fazendo crer aos rústicos que naquelas 

unções de pão dão fortuna, fazem querer bem mulheres a homens e homens a 

mulheres
337

. 

 

Como podemos perceber, os casos relatados por Francisco Borges, José Francisco 

Pedroso e José Francico Pereira corroboram com a citação que utilizamos acima. Além da 

presença de bodes em um possível ritual, notamos que um dos objetivos dessa cerimônia era 

fazer com que alguém tivesse sorte com homens e mulheres. No segundo capítulo desta 

dissertação trouxemos a denúncia que foi feita contra um pardo chamado Paulo, ele celebrava 

o calundu em uma roça da capitania da Bahia, esta cerimônia era liderada por uma mulher 

negra oriunda da Costa da Mina, a quem as pessoas chamavam de rainha
338

. 

Ainda na capitania da Bahia, a Confraria do Senhor Bom Jesus dos Martírios fez uma 

petição à Mesa de Consciência e Ordens, em Lisboa, com o fim de se confirmasse o seu 

compromisso. Tal petição foi acompanhada de uma nota feita pelas autoridades eclesiásticas 

baianas alegando que os jejes “são tirados do paganismo de África e sempre lhes fica uma 

propensão para coisas supersticiosas”
339

.  
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 MAUPOIL, Bernard, op., cit., p. 98. 
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 SMITH, Robert C. “Décadas do Rosário dos Pretos. Documentos da irmandade”, Arquivos, nº 1-2 (1945-

1951). Apud  SOUZA, Marina de Mello e. Catolicismo Negro no Brasil: Santos e Minkisi, uma reflexão sobre 

miscigenação cultural. Afro-Ásia, n.28, p. 130. 
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 Ver “Mandinga e calundu”. 
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 SOARES, Mariza de Carvalho. Devotos da cor: Identidade étnica, religiosidade e escravidão no Rio de 

Janeiro, século XVIII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000, p. 169. 
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Até aqui podemos constatar que os africanos da Costa da Mina se fizeram notáveis não 

só em Portugal, bem com em diferentes partes da América portuguesa. Essa repetição de 

eventos religiosos praticados por esses sujeitos, ao que parece, foi mais constante do que as 

fontes da época relatam. Acreditamos que na capitania da Bahia eventos semelhantes aos que 

relatamos acima foram recorrentes. As informações trazidas até aqui tem relevância, pois, as 

pessoas oriundas dessa região da África desembarcaram em grande quantidade na capitania 

durante o período de tráfico transatlântico, em específico no século XVIII.  

Uma crença não é o bastante para explicar o complexo caso do afro-baiano. Como 

podemos perceber, ele uniu vários conhecimentos que adquiriu ao longo de sua vida, a partir 

das experiências de sua mãe na África, de seus dias na capitania da Bahia e por último do seu 

cotidiano em Lisboa. Em suas práticas, encontramos elementos de diferentes partes do 

continente africano e ainda saberes oriundos da Europa.  

O ocorrido com Francisco Borges dos Reis é notoriamente um caso exemplar de como 

as trajetórias percorridas decorrentes da diáspora africana foram essenciais para que houvesse 

crioulização das práticas culturais africanas. A sua trama é recheada de interações atlânticas 

com diferentes grupos de pessoas e religiosidades. Acreditamos que essa dinâmica foi 

vivenciada por muitos indivíduos que fizeram a travessia do oceano para as Américas, 

podemos constatar isso através de alguns outros casos em que as mandingas possibilitaram 

alguns diálogos culturais. 

Ao trazermos o caso de Francisco para esta parte do nosso trabalho, temos como 

intenção aproximar as práticas realizadas por ele com as que foram difundidas na capitania da 

Bahia do século XVIII. No capítulo terceiro, fizemos um estudo sobre o tráfico transatlântico 

e constatamos que a maioria dos africanos transportados para terras baianas eram oriundos da 

Costa da Mina e em menor grau de Angola, ambas as etnias conviveram juntas naquele 

espaço, portanto, acreditamos que esses sujeitos realizaram a crioulização de suas práticas de 

forma semelhante em diferentes partes do Mundo Atlântico português durante a diáspora. O 

que o afro-baiano Francisco vivenciou em Lisboa poderia fazer parte de sua realidade antes 

mesmo de sua chegada ao reino português. Para todo caso, seu processo nos permite o acesso 

a trajetória atlântica de um afro-baiano durante os setecentos. 

 

4.2. Mandingas manuscritas e experiências atlânticas  

 

  Em alguns momentos dessa pesquisa, nos detivemos a tratar do contexto em que os 

africanos e seus descendentes foram inseridos e como eles buscaram formas de sobreviver 
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dentro dele. Considerados peças de consumo do sistema escravocrata, os escravizados sofriam 

dificuldades para desenvolver suas relações no âmbito social ou mesmo no âmbito amoroso, 

não por acaso, no processo analisado na sessão anterior, o envolvido tinha como um de seus 

objetivos conseguir facilitar o seu relacionamento com mulheres. Criar laços nessas 

circunstâncias era algo difícil, algo que poderia se transformar em problema, algo que não 

poderia ser expresso de forma sentimental. Para pessoas que não tinham controle sobre o seu 

próprio destino, repelir um sentimento era muito mais saudável do que assumi-lo
340

.  

Dentre as cenas rotineiras do cotidiano da escravidão, uma mãe poderia ver o seu filho 

no tronco sendo castigado, assim como ele poderia ter o azar de encontrá-la amarrada em tal 

local sofrendo nas mãos perversas de um membro ou funcionário da classe senhorial. Essa era 

uma cena que marcava a vida de todos os escravizados, nenhum deles estavam isentos de 

sofrer violências desse tipo, uma vez que eles eram apenas uma mercadoria e estavam sob o 

julgo de alguém que ocupava um lugar superior na sociedade. 

O relacionamento afetuoso entre homem e mulher era algo difícil de ser nutrido, 

começando pelo fato de que existiam poucas mulheres para muitos homens
341

, por serem mais 

fortes fisicamente e apresentar maior aptidão para o trabalho braçal, eles foram vendidos 

como escravos em maior número
342

. Além disso, era difícil mensurar por quanto tempo uma 

união poderia perdurar, já que os escravizados poderiam ser comprados e vendidos a qualquer 

momento. Essa realidade não estava presente apenas nos casos conjugais, mas também nos 

que existiam entre pais e filhos. A dor de ver alguém partindo contra sua própria vontade era 

algo com que os escravos deviam saber lhe-dar. Mesmo com todos os percalços já citados, os 

escravizados não abriram mão de desenvolver relações em que a solidariedade e o amor se 

fizeram presentes. 

As cartas de tocar, classificadas como mandingas
343

, serviram a muitas pessoas da 

sociedade colonial, dentre elas escravizadas, livres e libertas, funcionando como auxílio 

facilitador de causas amorosas. Não foi sem motivos que os padres responsáveis pelo caso do 

escravo que ouviu falar em “mandinga dos pretos”, que vimos na introdução desta 
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 HOOKS, Bell. Vivendo de amor. In: Geledes, 2010, s/p. Disponível em: http://arquivo.geledes.org.br/areas-

de-atuacao/questoes-de-genero/180-artigos-degenero/4799-vivendo-de-amor - Acesso: julho de 2019. 
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 SWEET, James, op. cit., p. 49. Cf. capítulo 2 intitulado “Parentesco, Família e formação de agregados 
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 Luiz Mott mostra uma escravizada oriunda da Costa da Mina chamada Rosa Egipcíaca era a única mulher 

num plantel de 77 escravos do sexo masculino. Ver, MOTT, Luiz. Rosa Egipcíaca: de escrava da Costa da Mina 

a Flor do Rio de Janeiro. In: SOARES, Mariza de Carvalho. Rotas Atlânticas da Diáspora Africana: da Baía do 

Benim ao Rio de Janeiro. Niterói: EDUFF, 2. ed. revista e atualizada, 2011 (2007). 
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que é classificada como “de tocar ou mandinga”. 
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dissertação, chamado Francisco da Silva, não acreditaram que das duas cartas que tinha em 

seu poder, uma de jogo e outra de mulheres, ele não tivesse usado pelo menos a segunda antes 

de ter se confessado
344

. 

Uma mulher escravizada, chamada Gertrudes, foi vista no dia 1 de fevereiro do ano de 

1753, na Rua de Nossa Senhora da Piedade, no Recôncavo baiano, com uns papéis na 

algibeira de sua saia classificados como diabólicos e por isso foi denunciada. Constavam entre 

os escritos uma carta de tocar e uma “oração a que vulgarmente chamam de São Marcos”. No 

primeiro papel,  

 

prometia-se que quem a tivesse [teria] a luxuria [o] quanto desejasse, assim 

mulheres, como outra qualquer coisa, que não seria ferido com ferro, nem outra 

alguma coisa o ofenderia e que tinha quarenta virtudes e que para isso se havia tocar 

com aquela carta no sujeito a quem se desejasse em dia de Natal, em sexta-feira da 

Paixão de Cristo Senhor Nosso, ou em qualquer outra sexta-feira do ano, em dia de 

S. João Batista
345

. 

 

A carta de tocar utilizada por Gertrudes servia para conseguir atrair para si ventura e 

fortuna, assim como para proteger o seu corpo de qualquer ofensa. Além disso, o papel 

funcionava de duas formas, atada ao corpo da usuária proporcionando as virtudes para ela, ou 

através de um toque em alguém que se desejasse conquistar amorosamente. Podemos notar 

que no escrito, datas especiais do calendário cristão como o Natal, a Paixão de Cristo e o dia 

de São João Batista são os escolhidos para que a virtude da carta de tocar tenha efeito 

satisfatório. 

No segundo papel, constava uma oração a São Marcos, algo que foi encontrado 

repetidamente nas bolsas de mandinga setecentistas, principalmente dos cativos, pois ela 

servia para fechar o corpo, como também para aliviar ou mesmo livrar os escravizados dos 

castigos de seus senhores, sua virtude era alcançada da mesma maneira da carta de tocar 

citada anteriormente, carregada junto ao corpo ou com um simples toque em alguém, que 

neste caso seria o senhor de escravos. Na que foi encontrada com Gertrudes continha as 

seguintes palavras:  

fulano, fulano, fulano S. Marcos te abrande, São Manso te amanse, a hóstia divina te 

encarne o coração para mim que me ames com tal excesso como Cristo amou aos 

seus apóstolos, sus pelos ares, sus pelos ventos, sus pelo muito porta dentro, pelo 

poder de Deus Padre, Deus Filho e Deus Espírito Santo e de um meu Senhor Jesus 

Cristo que vive e Reina e Reinara para todo sempre
346

. 
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Essa é mais uma oração em que uma figura da religiosidade cristã é requisitada a 

prestar proteção a uma pessoa. O fato de se rogar de forma recorrente a uma santidade da 

Igreja católica não faz dos usuários das cartas de tocar devotos dessa religião, o objetivo deles 

era encontrar ventura nessa personalidade espiritual. Na oração a São Marcos, citada acima, 

destacamos a palavra “sus” que, segundo Bluteau, “se usa dela para chamar, despertar e 

convidar [alguém] a fazer alguma coisa”
347

, ou seja, ela é evocada para dar ação a palavra 

seguinte, desta maneira podemos interpretar que nessa mandinga sua virtude é convidada a 

agir pelos ares, pelos ventos e abrindo caminhos. 

Bem quista por uns e temida por outros, a ação das cartas de tocar poderiam transitar 

entre um ótimo serviço para uma pessoa e um triste dissabor para outra. Por exemplo, em 

1748 uma mulher parda, na Freguesia da Purificação, Recôncavo baiano, entregou em 

denúncia, uma “bolsa ou saquinho de pano com várias orações, um dente, um Santo 

Antônio
348

 e vários papéis de ridicularias”. Este objeto teria sido entregue por uma mulher 

negra do grupo étnico jeje ao seu marido, a qual era sua concubina. Foi ele mesmo que 

entregou a bolsa a sua mulher para que ela fizesse a denúncia, pois temia que fosse 

enfeitiçado a ponto de se casar obrigatoriamente com a negra oriunda da Costa da Mina, isso 

porque ela só havia casado com homens brancos durante a sua vida. Esse casal acreditava que 

ela conseguia esse feito por causa das mandingas
349

. 

No ano de 1725, em Lisboa, um homem escravizado, chamado Luís, foi denunciado 

por causa de um papel que nunca chegou até ele. Neste episódio, um amigo seu foi incumbido 

de tal tarefa por um sacristão, mas tendo curiosidade em saber o que era aquilo, o responsável 

pela entrega abriu a folha e pediu para que um homem letrado lhe dissesse o que estava 

escrito, pois não sabia ler. Ele relatou que 

o papel continha muitas palavras boas e más, pois dizia que a mulher que estivesse 

para parir passasse debaixo de uma coisa ou debaixo de uma joeira em nome do 

diabo e trazia também uma oração de S. Cipriano
350

 cujas palavras não lembram a 
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ele testemunha; e no fim dizia que toda pessoa que trouxesse aquele papel consigo 

conseguiria tudo o que pedisse ou fosse ouro ou prata
351

. 

  

As coisas boas que o denunciante faz referência são o ouro, a prata e tudo que quem 

trouxesse aquela carta de tocar desejasse, a coisa má é a ordem do diabo feita a mulher 

grávida. Não sabemos se o que a testemunha chama de diabo era de fato o inimigo do deus 

cristão ou era uma divindade de outra religião que não fosse a cristã, pois a carta, não lida na 

integra, foi enviada por um sacristão. Esse caso revela uma relação secreta entre feiticeiros e 

religiosos católicos, isso fica exposto através da relação que Luís mantinha com o homem que 

lhe envia o papel, eles não se encontram, outra pessoa é responsável por intermediar o contato 

entre eles
352

. 

Luís era conhecido como feiticeiro, carregava mandinga consigo e sabia fazê-las. Seu 

denunciante disse que ele já havia lhe oferecido algumas delas e “que o dito preto se botou de 

uma janela abaixo a qual era muito alta e caiu sem lesão alguma”. O escravizado salientou 

que o motivo de ter saído ileso da queda era a virtude da mandinga que ele trazia
353

, ou seja, 

ele propagava o uso delas e fazia questão de constatar o seu sucesso. É possível que ele e o 

sacristão tivessem um negócio pré-estabelecido em que o religioso ficava incumbido de fazer 

os escritos e Luís por vendê-los. 

Um Felis da Rosa, “noviço da Companhia de Jesus” de 17 anos de idade, “natural da 

Cidade da Bahia” denunciou em Évora, no ano de 1749, “um preto chamado Vicente 

Rodrigues”, escravo de uma mulher que tinha por nome Natália. Ele disse que no ano 

anterior, quando ele ainda estava em sua cidade natal, o escravo lhe pediu que transcrevesse 

um papel que tinha um “credo às avessas” 
354

 escrito. Tendo aceitado o pedido, iniciou a 

transcrição do manuscrito, foi nesse momento que seu corpo “começou a tremer”. 

Amedrontado por perder o controle de seus sentidos por algum tempo, ele buscou saber por 
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qual motivo aquilo havia acontecido e ficou sabendo, por boca de outras pessoas, que as 

palavras presentes no papel eram feitiçaria, por isso ele não prosseguiu com a transcrição
355

. 

Outro noviço da Companhia de Jesus, chamado Domingos de Passos, denunciou um 

escravo de um rico mineiro que estava tentando vender uma carta de tocar “a outro preto”. Ele 

estava no Recôncavo baiano, quando este lhe pediu para que ele realizasse a leitura de um 

papel. Domingos leu o manuscrito e depois de ter finalizado ouviu o escravizado
356

 dizer “que 

aquilo era bom para livrar de facadas” 
357

.  

Em Julho de 1771, na cidade de Mariana, o padre Manoel Lopes de Morais denunciou 

José Rodrigues Durão, pois este havia lhe revelado, por meio de uma conversa, “que trazia 

consigo várias orações de minha devoção, ao que ele respondeu que também trazia uma que 

era melhor que as minhas porque o fazia valente e lhe dava valor para resistir a tudo e que 

estando com ela não tinha medo de nada”.  

 Entre os papéis que José Rodrigues trazia estavam uma oração de entrega de “sua alma 

à Nossa Senhora” e outra de entrega dela ao “diabo do inferno”, se a primeira oração “não lhe 

valessem” ele se utilizava da segunda para se proteger de “qualquer perigo ou ocasião de 

valentia”. As orações estavam em folhas separadas e esta segunda pareceu ao padre ser “carta 

de tocar”. 

 A denúncia foi feita pelo padre três anos após o ocorrido, ele decidiu tomar aquela 

decisão em período de quaresma, depois de ter lido o edital do Santo Ofício
358

, que repudiava 

qualquer tipo de heresia contra a Igreja católica. Além da denúncia contra José Rodrigues 

Durão, ele denunciou a si mesmo por ter “procurado um preto adivinhador que se chamava 

Antônio”. O motivo da procura foi a tentativa de saber quem era o autor de alguns furtos que 

vinham acontecendo em sua igreja. Antônio prometeu que iria lhe “mostrar o ladrão em prato 

cheio de água e para fazer isto me disse carecia que estivesse presente outro preto que estava 

ausente” 
 359

. 

 Antônio já era conhecido por ter obtido “alguns sucessos ocultos” em outras ocasiões. 

A indicação de consultar esse adivinhador havia sido feita por outras pessoas que o haviam 

procurado anteriormente para descobrir os autores de furtos, os quais ele adivinhou com 
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êxito
360

. Talvez tal indicação fosse feita pelo mesmo José Rodrigues, o qual o padre não 

revela a relação que tinha com ele, possivelmente, eles eram mais próximos do que a denúncia 

expõe. É possível que o caso da carta de tocar e o da adivinhação tenham relação um com o 

outro, Antônio poderia ser o autor dos dois atos, porém, isso não é revelado na denúncia
361

.  

 O caso das cartas de tocar nos ajuda a entender como os africanos e seus descendentes 

realizaram a manutenção de suas práticas por meio da crioulização cultural. Notamos que as 

orações aos santos cristãos se fazem muito presentes nesses escritos, entretanto, isso não quer 

dizer que a fé que eles possuíam nos deuses de sua terra antes de fazerem a travessia do 

Atlântico foi abandonada, pelo contrário, as divindades africanas foram cultuadas através de 

formas ressignificadas elaboradas por meio de esforços criativos de seus devotos. Podemos 

constatar isso nas religiões afro-brasileiras na atualidade como o candomblé e a umbanda em 

que os santos católicos foram sincretizados, sendo adorados como entidades espirituais da 

África. Acreditamos que esse movimento já se dava desde o século XVIII, ou talvez, até 

mesmo em um período anterior a este século. 

 O modelo teórico que adotamos para esta pesquisa tem sido alvo de muitas críticas
362

 

desde que foi elaborado, pois para alguns estudiosos a crioulização acaba negando as raízes 

africanas nas práticas culturais realizadas pelos africanos nas Américas. Porém, se tomarmos 

como baliza o trabalho dos fundadores deste conceito
363

, poderemos constatar que um dos 

objetivos desses autores era entender como as crenças africanas conseguiram sobreviver no 

novo ambiente em que foram inseridas, a crioulidade é definida pela cultura africana
364

.  

Até aqui vimos alguns exemplos de como a criatividade dos africanos e seus 

descendentes foi importante para a sobrevivência de alguns saberes oriundos da África. O 

diálogo com outras culturas foi importante na dissolução dos costumes trazidos com a 

diáspora. Uma crença não foi substituída por outra, pelo contrário, algumas crenças foram 

assimiladas e reconhecidas como essências para a sobrevivência daqueles que desembarcaram 

como escravizados, bem como das suas práticas.  
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 Tal afirmativa apresentada acima não quer dizer que crenças como o catolicismo só 

foram assimiladas pelos africanos por causa do interesse de garantir a sobrevivência de suas 

práticas religiosas trazidas da África, tanto as que desembarcaram com eles como as que 

foram conhecidas através da diáspora foram respeitadas. Os saberes difundidos por esses 

sujeitos durante o período de escravidão é um intricado espaço de convergência, assim como 

as bolsas de mandinga no Mundo Atlântico e as cruzes no antigo Reino do Kongo. 

 Através do caso de Francisco Borges que trouxemos para a nossa discussão, podemos 

constatar um exemplo do que estamos falando. A referência que ele faz ao demônio poderia 

ser interpretada de forma simplória como um evento em que um escravizado recorre ao 

inimigo de Deus para solucionar seus problemas cotidianos. Lembremos que a Igreja católica 

foi conivente com a escravidão na América portuguesa. Não seria estranho que um negro 

tentasse contrariar os dogmas cristãos, uma vez que aqueles que os oprimiam eram devotos de 

tal religiosidade. Entretanto, verificamos que o cristianismo foi respeitado e vivenciado pelos 

africanos e seus descendentes ao mesmo tempo em que estes difundiam outras práticas 

oriundas da África no Mundo Atlântico português. No processo de Francisco, algumas 

palavras ditas por ele foram verdadeiros fios condutores
365

 que nos ajudaram a levantar 

hipóteses sobre a sua trama. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Há cerca de dez anos, um político brasileiro afirmou, em uma de suas redes sociais, 

que sobre o continente africano, “respinga” uma maldição. Para ele, é por esse motivo que a 

África passa por problemas políticos e enfrenta grande desigualdade social
366

. Não satisfeito 

com tal afirmativa, após três anos, ele volta a manifestar sua opinião sobre este assunto depois 

de ter sido interrogado sobre o porquê de tanta coisa ruim ter acontecido no continente 

africano, e disse “que existe algo estranho” ali e que seu argumento não era uma resposta 

concreta sobre o tema, mas sim uma abstração intelectual
367

. 

Partindo desse imaginário, que por muito tempo circulou e ainda circula no Brasil, 

nossa pesquisa teve como proposta analisar partes da história da diáspora africana no país e 

discutir a sua influência na capitania Bahia do século XVIII. Atualmente, vivemos em uma 

época em que a intolerância religiosa tem sido praticada abertamente através das redes sociais 

e, por vezes, como já citamos, por nossos políticos. Voltar ao passado para entender as 

práticas culturais dos africanos e seus descendentes no Brasil se torna algo imprescindível 

para que discursos de ódio não ganhem força
368

. 

Temos muito da África no Brasil em nossa sociedade atual, isso pode ser percebido 

por meio da cultura. Além da culinária e da música, a religiosidade é uma herança do contato 

proporcionado pelo tráfico atlântico de escravos. Reminiscências das culturas africanas 

podem ser percebidas no cotidiano baiano, a exemplo dos terreiros de candomblé. 

Recentemente, no ano de 2007, Luís Nicolau Parés publicou seu livro intitulado A formação 

do candomblé: História e ritual jeje na Bahia. Nesta obra, o autor faz um estudo de longa 

duração e revela que os elementos do candomblé da Bahia têm as suas raízes no século XVIII. 

Através dos estudos elaborados na década de 1980, passamos a ter uma nova vertente 

na historiografia brasileira, na qual os negros foram vistos como protagonistas de suas 

histórias e as práticas culturais dos africanos passaram a ser mais valorizadas pelos estudiosos 
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da escravidão no Brasil. Temas que pareciam menores diante dos grandes assuntos do tráfico 

negreiro são abordados por essas pesquisas, elas revelaram que as práticas religiosas foram 

amplamente utilizadas pelos africanos e seus descendentes para suavizar as cargas da 

escravidão e, em alguns momentos, para alcançar liberdade, e trouxeram à luz o complexo 

diálogo entre portugueses, africanos e brasileiros. Faces da sociedade escravocrata, até então 

desconhecidas, são apresentadas a partir dessa perspectiva
369

. 

Alberto da Costa e Silva ressaltou, em Um rio chamado Atlântico, que o Brasil é um 

país africanizado, e que, por essa razão, é importante entender a história dos povos africanos 

traficados para o Brasil. O autor diz que “a escravidão foi o processo mais importante de 

nossa história”. As pessoas tinham uma vida antes de serem trazidas para o lado de cá do 

Atlântico. Logo, estudar as suas práticas religiosas parece-nos essencial, pois é uma forma de 

compreender momentos importantes do cotidiano delas na América Portuguesa e nos dá 

caminhos possíveis para uma melhor valorização de sua memória cultural
370

. 

 A divulgação e o reconhecimento da memória dessas pessoas que viveram um 

período histórico de violação plena de suas liberdades, expressadas na perseguição de suas 

crenças e costumes, tornam-se um exercício de reparação social. “É interessante que neste 

entendimento da posição dos negros no mundo moderno, ocidental, a porta para a tradição 

permaneça fixamente aberta não pela memória da escravidão racial moderna, mas a despeito 

dela” 371. As fontes utilizadas para a realização desta pesquisa nos ajudaram a entender como 

os africanos e seus descendentes eram vistos pelo olhar senhorial e nos ajudam a desconstruir 

visões hegemônicas que desqualificam a cultura africana e afro-brasileira. 

Na América Portuguesa, existiram práticas religiosas diferentes da crença do 

dominante, elas se fizeram presentes através do contato com diferentes culturas por meio do 

tráfico atlântico. A Inquisição não aceitou isso e demonizou o que era diferente, porém, a 

autonomia dos sujeitos históricos não foi aniquilada por este motivo, pelo contrário, eles 

procuraram e encontraram formas de exercer sua religiosidade. Entretanto, o preconceito e a 

intolerância ainda se fazem presentes na sociedade brasileira, e por este motivo, continuamos 

buscando na História respostas para problemas atuais, a fim de que ela seja conhecida e que 

sejam lançados novos olhares interpretativos para a diversidade cultural existente no país. 
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Neste trabalho, tivemos como objetivo analisar as experiências religiosas dos africanos 

e seus descentes na capitania da Bahia do século XVIII, no que concerne na utilização das 

bolsas de mandinga. Tomamos a diáspora africana como um evento que possibilitou 

interações socioculturais entre a África, a Europa e a América portuguesa. Os negros foram os 

protagonistas desta pesquisa. 

Dizer que os negros são os principais personagens desta dissertação não é uma forma 

de desvalorizar outros povos, pelo contrário, como vimos, o respeito que estes sujeitos 

tiveram pelas outras culturas foi o que tornou possível a crioulização cultural de suas práticas. 

Portanto, compreender como se operou tal evento foi algo extremamente relevante. Como nos 

ensina o historiador Marc Bloch “o objeto da história é, por natureza, o homem”
372

. Para este 

trabalho escolhemos estudar aqueles que viviam à margem da sociedade, os de baixo. 

Mas temos que admitir que estamos muito longe de um entendimento profundo sobre 

o cotidiano dos escravizados, livres e libertos do Brasil colonial. Atualmente, enxergamos a 

escravidão como algo inadmissível por causa de seu caráter opressor que privava um ser 

humano de sua liberdade e, naturalmente, entendemos que a ideia resistência contra o sistema 

escravocrata era um consenso, o que não é verdade.  

As bolsas de mandinga nos fornecem informações adequadas sobre as necessidades 

dos negros durante a escravidão. Proteção contra infortúnios, ter sorte em jogos e mulheres, a 

cura de uma enfermidade, maleficiar alguém e até mesmo a liberdade estava entre os 

objetivos dos usuários das bolsinhas. Dizendo de outra forma, elas foram um poderoso agente 

no que diz respeito à manutenção da escravidão, quando esta ação despertava o interesse dos 

escravizados. 

O termo mandinga correspondeu a um leque de utensílios utilizados pelos negros na 

prática de suas religiosidades. Tamanha foi complexidade (e ainda é) de entender a dimensão 

dessa palavra que foi empregada para desqualificar as crenças africanas. Entretanto, uma 

coisa era certa, não havia como falar em mandinga sem se reportar aos negros. 

Os objetos de poder faziam parte da realidade de muitas sociedades africanas e eram 

utilizados para diferentes fins. A difusão do termo mandinga se deu devido ao contato que os 

missionários portugueses tiveram com a Alta Guiné, lá eles notaram que as pessoas tinham o 

costume de carregar bolsinhas com escritos religiosos e outros utensílios com o fim de 

proteger o corpo. No Mundo Atlântico português, recipientes semelhantes a estes foram 
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classificados como bolsas de mandinga, mesmo os povos Mandês sendo ausentes nos casos 

tratados pela Inquisição portuguesa. 

O tráfico transatlântico de escravos para a capitania da Bahia, no século XVIII, 

consistiu no desembarque de pessoas oriundas das regiões ocidental e centro-ocidental do 

continente africano em sua esmagadora maioria. Foram esses povos que difundiram o 

conhecimento das “bolsas de mandinga” no mundo português. 

A divulgação das bolsas de mandinga foi tão grande que, dentro da sociedade colonial, 

o conhecimento delas se tornou algo popular. Dizendo desta forma, nos parece que esta 

prática tinha uma boa repercussão social, tal afirmativa não é verdadeira. A Inquisição foi 

ferrenha contra os mandingueiros, ela tratou de perseguir e castigar os usuários das 

mandingas. Aliás, esses sujeitos não eram bem reputados pelas pessoas neste contexto. 

Então, por qual motivo as bolsas de mandinga tiveram tanto sucesso durante o século 

XVIII? Além da variedade de virtudes que esses objetos poderiam oferecer aos seus usuários, 

elas mascaravam uma gama de religiosidades. As bolsinhas foram recipientes em que 

sincretismos e hibridismos se fizeram presentes
373

. 

As crenças mascaradas nas bolsas de mandinga não tinham como objetivo depreciar a 

religiosidade europeia, pelo contrário, no espaço interior desses recipientes, não convergiram 

apenas objetos de variadas culturas, mas, também, saberes de diferentes crenças. O que 

conhecemos popularmente como sincretismo religioso não foi um evento realizado com o 

objetivo único de enganar os colonizadores. Os santos católicos também foram importantes 

para os negros no Mundo Atlântico português. A ideia de “enredo de santo” tão presente nos 

candomblés atuais já circulava no século XVIII. É claro que nesta situação a escravidão tem a 

sua relevância, mas não apenas isso, este movimento de englobar os santos católicos e as 

entidades africanas em um mesmo prisma seria uma característica das religiosidades oriundas 

da África
374

. 

Nas bolsas de mandinga, crenças como o catolicismo, o culto aos voduns, a 

cosmologia bakongo, além de varias outras crenças populares oriundas da África, Europa e 

mesmo da América portuguesa foram utilizadas para a elaboração desses objetos. As 

bolsinhas representaram o que o antropólogo Claude Lévi-Strauss chamou de “ciência do 
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concreto”, ou seja, elas faziam parte da “práxis” humana, sua utilização se dava por meio de 

ações concretas e não somente por meio de conceitos abstratos
375

. 

 O termo crioulização tão utilizado nesta pesquisa está associado ao sincretismo. Este 

segundo, tem sido alvo de críticas, pois para muitos (acadêmicos e comunidades religiosas), 

ele desvaloriza os africanismos e colocam o catolicismo como a crença responsável pela 

criação (e recriação) de novas formas religiosas. A opção pela crioulização foi uma maneira 

encontrada por nós de valorizar a cultura africana, afinal, não há crioulização sem 

africanização. Ou seja, as reelaborações realizadas pelos africanos e seus descendentes foram 

protagonizadas pela cultura africana. 

 Por fim, devemos dizer que, depois de desembarcados no Novo Mundo, os africanos 

foram ensinados pelos missionários europeus a abandonar as suas culturas, pois para esses 

religiosos as crenças africanas contavam com a agência do diabo. Dito isto, notamos que a 

recorrência às bolsas de mandinga não foi uma ação desesperada dos africanos e seus 

descendentes por ventura ou boa sorte, mas sim, uma forma inteligente de utilizar a cultura ao 

seu favor. A história dos negros é repleta de sangue e sofrimento, porém, o domínio europeu 

não foi capaz de minar a religiosidade africana por completo do “Brasil” e muito menos da 

capitania da Bahia. 
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